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1. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСВО
(ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)
ББК 63.3 (4Укр-4Дон)

Василь ПІРКО,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології
та методики викладання історії
Донецького національного університету

МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ РОСІЇ
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДОНБАСУ
XVI-XVIII СТ.
Історія Донбасу зазначеного періоду за останні роки все більше привертає увагу дослідників1. Однак в порівнянні з іншими
регіонами вона вивчена ще недостатньо. Про це свідчить не лише обмежена кількість новітніх узагальнюючих праць з історії
краю, але й наявність різних версій як у краєзнавчих, так і науково-довідкових виданнях про час заснування значної частини його
населених пунктів2. Такий стан вивчення минулого одного з провідних промислово-економічних регіонів сучасної України значною мірою обумовлений не тільки недостатньою увагою радянської історіографії до цього періоду історії краю, але й збереженням джерел, здатних пролити світло на процес заселення й господарського освоєння краю в XVI-XVIII ст. в різних архівосховищах як України, так і Росії. У зв’язку з цим у статті зроблена
спроба дати стислу характеристику інформативних можливостей
матеріалів, виявлених в архівах Москви та Санкт-Петербургу, які
можуть бути використані для вивчення історії краю даного періоду.
Найбільше матеріалів, що відносяться до історії краю XVIXVIIІ ст. зберігається в фондах Російського державного архіву
давніх актів (РДАДА) в Москві. Пояснюється це тим, що наприкінці XV ст. Московська держава і Кримське ханство уклали між
собою договір про розмежування підвласних їм територій по Сіверському Дінцю. Оскільки з того часу на літній період до Сіверського Дінця Москва направляла сторожову та станичну служби,
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то від них до центральних державних установ надходила інформація про заселення й освоєння Придінців’я. Надходила вона і
від дипломатів, що направлялися з Москви до Бахчисараю, оскільки через край проходили найкоротші шляхи з Москви до Криму. Після Переяславської ради Росія стала активно залучати до
боротьби з Кримом і Туреччиною запорожців і слобідських козаків, що дозволило їй більш активно проникати в Північне Приазов’я і Причорномор’я, запроваджуючи в регіоні відповідні як
військові, так і цивільні адміністративно-територіальні структури.
В результаті цього в архівах Російської держави, особливо з 60-х
рр. XVIІ ст., нагромадилася основна частина матеріалів діловодства як центральних, так і місцевих державних установ.
За XVI-XVII ст. найбільше її відклалося у фонді Бєлгородського столу ( Ф.210). Пояснюється це тим, що з кінця XVI і до початку XVIII ст. північно-східна частина території краю належала
до Слобідської України, котра у військовому та адміністративному відношеннях підпорядковувалася бєлгородському воєводі.
Чимала частина джерел з історії Слобідської України, починаючи з кінця ХІХ ст. освоювалася дослідниками і опублікована в
археографічних збірниках, підготовлених у Харкові Д. Багалієм, у
Воронежі - Л. Вайнбергом3. З радянських вчених найбільше матеріалами цього фонду скористалися: для дослідження селянських рухів на Слобожанщині К.Стецюк4, соціально-економічного
розвитку регіону - А.Слюсарський5 та професор Воронезького
університету В. Загоровський6. Частково їх використав і автор
цієї статті для підготовки докторської дисертації та ряду публікацій з історії краю кінця XVI-XVIII ст.7, зокрема заселення Донеччини та прилеглих до неї районів8, освоєння її природних ресурсів9, будівництва за вказівками московських правителів у другій
половині XVIІ - на початку XVIII ст. на правому боці Сіверського
Дінця укріплених міст10, а в 1684 р. цілої системи оборонних споруд під назвою Торської укріпленої лінії11.
Переважну більшість використаних матеріалів діловодства
складають царські укази, грамоти (”памяти”) та інші розпорядження воєводам порубіжних міст (здебільшого на перших порах
бєлгородському, валуйському та воронезькому, а згодом і новозбудованих на правому боці Дінця - маяцькому і торському), в
яких переважно йшлося про зведення на татарських шляхах
(“сакмах”) нових міст, їх заселення та про захист від набігів татар.
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Другу, більш чисельну, групу матеріалів складають так звані
“відписки”, тобто відповіді місцевих воєвод на царські укази, в
яких подається інформація про виконання царських розпоряджень. Цей вид джерел фактично розкриває стан справ на місцях. Особливо виділяються серед них так звані “строєльні” книги,
тобто описи новозбудованих міст, укріплених ліній. Так, завдяки
строєльній книзі харківського полковника Г. Донця вдалося встановити, що запропонований ще в 1666 р. В. Струковим план побудови Торської лінії між Сіверським Дінцем і Казенним Торцем
для захисту від нападів татар Торських соляних промислів, збудованого в 1663 р. на правому боці Сіверського Дінця укріпленого містечка Маяки та Святогірського монастиря, був здійснений у
1684 р. І хоча через неявку козаків Сумського слобідського полку
та служилих людей південних міст Росії вона не була повністю
завершена, все ж таки відіграла важливу роль в захисті зазначених об’єктів від раптових нападів кримських татар наприкінці XVII
- на початку XVIII ст. У XVIII ст., як зазначає у своїх записках академік Й.А. Гільденштедт, запорожці цю лінію вважали межею, що
відділяла землі Війська Запорозького від Слобідської України12. Її
залишки подекуди збереглися ще й по нині. Наприклад, мешканці с. Райгородок Донецької області називають їх “Турецьким валом”.
Розповіді (“сказки”) відхідників, що приходили на Сіверський Дінець для занять мисливством, рибальством, для виварки
солі, скарги архімандритів Святогірського монастиря до воєводських та центральних державних канцелярій на мешканців
сусідніх поселень, а також суперечки козаків слобідських полків
з донськими за землі, дають можливість відтворити не лише
процес заселення території, але й основні види занять як місцевих жителів, так і відхідників, що приходили сюди з порубіжних районів Росії, Лівобережної України, а з 70-х років XVII ст. навіть із Правобережжя. Доказом цього можуть служити однакові назви населених пунктів у Подінців’ї та на Правобережній
Україні. Найбільше повідомлень в них про виварку солі із ропи
Торських соляних озер та забезпечення нею південно-західних
повітів Росії, починаючи від Єлецького, на сході, до Брянського,
- на заході, Слобідської і Лівобережної України. Вони свідчать,
що влітку на Тор з 70-х років XVII ст. приїжджали за сіллю до 10
тисяч чумаків, які при сприятливих умовах протягом двох тижнів виварювали до 60 пудів солі кожен, а потім розвозили її по
містах і селах Слобожанщини та сусідніх повітів Росії13.
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Такий масовий приїзд на Тор чумаків, які часто не могли навіть розташуватися при самих соляних озерах, змушував вести
пошуки соляних джерел в інших місцях. У зв’язку з цим, у 80-х
роках виварка солі велася і на лівому боці Дінця, на обох берегах річки Жеребець, що поклало початок нинішнім населеним
пунктам Кіровське і Торське Донецької області, а також на правій
притоці Дінця, на річці Бахмут, що послужило поштовхом до зведення тут у 1703 р. Бахмутського острогу (нині м. Артемівськ Донецької області).
Стрімкий розвиток приватного солеваріння на Торі спонукав
царський уряд до заведення тут у 1664 р. казенних варниць, які
обслуговувалися робочою силою із Слобожанщини і охоронялися служилими людьми з південних міст Росії. Однак труднощі в
забезпечені промислів робочими руками та охороною, підводами
для доставки солі до споживачів не сприяли розвиткові казенного солеваріння. Здебільшого казна вимушена була здавати свої
варниці в оренду за 10-у бочку солі приїжджим солеварам і задовільнятися незначними прибутками.
З перелічених видів джерел можна також відтворити в загальних рисах картину постійної загрози татарських нападів на соляні промисли. Це змушувало чумаків приїжджати цілими ватагами, по декілька сотень чоловік зі зброєю, розташовуватися
біля озер табором і будувати різні укріплення навколо самих
промислів уже на початку XVII ст.
Повідомлення воєвод зберегли чимало достовірних фактів з
життя та побуту мешканців місцевих міст. Донесли до нас також
відомості про втечі робітних і служилих людей з промислів і новозбудованих міст, у тому числі, навіть, і найманих рейтар. З них
довідуємося також, що більшість з втікачів направлялася на Січ.
Чимало відомостей знаходиться і про участь місцевого населення, робітних людей в антифеодальних виступах. Найбільше збереглося таких повідомлень про участь в заколоті Івана Брюховецького, повстаннях Степана Разіна та Кіндрата Булавіна.
Незначна частина аналогічної документації відклалася і в
фонді Московського столу, який значно більше привертав увагу
дослідників XIХ ст. і краще представлений в археографічних збірниках14.
У XVIII ст., у зв’язку з активною колонізацією російською імперією Північного Причорномор’я та подальшим розвитком державного діловодства, не тільки зросла кількість та номенклатура
діловодних матеріалів, але й збільшилася їх інформативність15.
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Найбільше джерел, які мають пряме відношення до регіону відклалося у фонді Сенату (Ф.248) та підпорядкованих йому установ.
Серед матеріалів сенатського фонду особливий інтерес викликає опис межиріччя Дону і Дінця, складений членом СанктПетербурзької академії Г.Ф.Юнкером. У 1736 р. він був направлений імператрицею у ставку фельдмаршала Мініха для ведення
журналу військових дій під час російсько-турецької війни 17351739 рр. Зібрані ним відомості про населені пункти регіону значною мірою доповнюють ревізькі казки початку 20-х років. За завданням уряду Юнкер також склав опис Бахмутських, Торських та
Співаківських соляних заводів (Оп. 63, спр. 5468)16. Та на жаль, ці
матеріали, можливо через складну палеографію, фактично залишилися поза увагою дослідників, за винятком описів соляних заводів, які, очевидно, у зв’язку із звинуваченням Юнкера в
марнотратстві виділених йому казною 10 тис. карбованців на
перебудову Торських соляних варниць, були перекладені на
російську мову і зберігаються серед історичних творів XVIII ст.
(Ф.372, Оп.1, спр.62)17. Правда, в пояснювальній записці до опису
промислів вказується, що він складений у 1735 р., а переклад
зроблено наприкінці XVIII ст. Допускаємо, що в датуванні архіваріус помилився не лише щодо складення опису, але і його перекладу з латинської, німецької і французької мови (опис написаний
зазначеними мовами, що також, очевидно, вплинуло на
недостатнє його використання дослідниками) на російську (
переклад зроблено взимку 1746 р. для подачі Юнкером звіту Головній
Серед
соляній
матеріалів
конторі). підпорядкованих Сенатові установ, найбільшої уваги заслуговують документи про територіальні придбання Російської імперії у XVIII ст. у Північному Причорномор’ї, що
зберігаються в фонді (Ф.202) “Прикордонної з Туреччиною комісії”, яка діяла в 1712-1743 рр. Тут зосереджені не лише документи про розмежування територій між обома державами після
Прутського (1711 р.), Константинопольського (1712 р.), Адріанопольського (1713 р.), Белградського (1739 р.) договорів, але й
описи оборонних споруд, що знаходилися у прикордонній смузі.
У 350 фонді (“Ландратські книги і ревізькі справи”) збереглися матеріали першої ревізії, якою був охоплений створений
наприкінці 1708 р. Бахмутський повіт. Деякі відомості про торгові
зв’язки регіону з народами Балканського півострову, про їх переселення на територію Причорномор’я у XVIII ст. відклалися у
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фондах: “Відносини Росії з Рагузінським” (Ф.59), “Відносини Росії
з Сербією, Словенією та Чорногорією” (Ф. 86, 95).
Найбільш насичені інформацією про заселення краю, його
адміністративний устрій, соціально-економічний розвиток документи, що відклалися в фондах: “Внутрішнє управління” (Ф.16)
та “Головна соляна контора” (Ф.353). У першому з названих фондів переважно зберігаються звіти губернаторів і генералгубернатора Новоросії Г. Потьомкіна, в яких наявні відомості про
заходи як центральної, так і місцевої влади, спрямовані на заселення краю, організацію його оборони від зовнішнього ворога,
про етнічний склад та соціальну структуру населення, його заняття (сільське господарство, ремесла, торгівлю), про розвиток
міст та шляхів сполучення18. У другому фонді відклалися матеріали, що дозволяють простежити розвиток соляних промислів у
Бахмуті і Торі протягом всього XVIII ст. з умовою, якщо наявні в
фонді відомості доповнити ще інформацією, що зберігається в
фонді адмірала Апраксіна (Ф.233) Російського державного архіву
Військово-морського флоту та в доповіді спеціальної комісії Головної соляної контори, котра збереглася в архіві СанктПетербурзького відділення Інституту історії РАН19.
До цього різноманіття діловодної документації, що зберігається в зазначених вище фондах, необхідно ще додати і значний
картографічний матеріал, який відклався в окремій графічній колекції Сенату(Ф.160) 20. Переважна більшість інформації цього
виду джерел стосується Української лінії та розміщених під її
прикриттям ландміліцьких полків, Слов’яносербського поселення
1754-1764 рр.
Крім графічних матеріалів Сенату, в РДАДА зберігаються дві
спеціальні картографічні колекції: “Губернські карти, повітові плани, карти, атласи і плани міст” (Ф.1356) та “Картографічний відділ”
(Ф.192), а також компактно зібрані матеріали до “Атласу Слобідсько-Української губернії” (Ф.1350)21. Якщо в першому та третьому
фондах зібрані матеріали, що стосуються XVIII ст. Слобожанщини,
то у другому - аналогічні джерела за 30-х - 80-х рр. цього ж століття по Новоросії 22.
Найбільш представницька картографічна колекція матеріалів, що стосуються Донбасу XVIII ст., зберігається в Російському
військово-історичному архіві (РДВІА)23. За проблематикою їх можна поділити на наступні групи: 1) карти, що дозволяють простежити включення земель Приазов’я і Причорномор’я до складу
Росії; 2) плани оборонних ліній та міст, що зводилися за розпо11

рядженням царського уряду на території Донбасу; 3) карти та
плани Слов’яносербії; 4) карти, на яких нанесені кордони й окремі населені пункти Війська Запорозького; 5) атласи карти адміністративно-територіального поділу Північного Причорномор’я 6090-х рр. XVIII ст.
У цьому ж архіві зберігається чимала кількість діловодних
документів різних державних канцелярій як центрального, так і
місцевого рівня. Серед них особливо виділяється “Военный ученый архив»(ф. ВУА) та 52 фонд (Бумаги Г.А. ПотемкинаТаврического). Найбільший інтерес складають описи до атласів
намісництв та губерній кінця XVIII ст., а також самі описи цих адміністративних одиниць.
Найбільша кількість різнопланових описових та статистичних матеріалів за другу половину XVIII ст. відклалася у фондах
губернських межових комісій та економічних приміток до Генерального межування (Ф.1355 РДАДА).
Певну інформацію про минуле регіону можна також почерпнути із матеріалів наступних фондів: 13 (Справи про Україну), 89
(Стосунки Росії з Туреччиною), 123 (Стосунки Росії з Кримом),
124 (Малоросійські справи), 229 (Малоросійський приказ), 1261
(Воронцов М.І.).
Наведені вище факти переконливо свідчать, що у фондах
центральних державних архівів Росії зберігається чимало цінних
документів, котрі дозволяють відтворити процес заселення Донеччини з кінця XVІ й до кінця XVIII cт., етнічний склад і соціальну структуру його населення, основні види його господарської
діяльності, зокрема розвиток солеваріння та витоки металургійної і вугледобувної промисловості, а також початкову історію міст
краю, тим більше, що вона за останні роки опинилася в центрі
уваги не тільки краєзнавців, але й науковців.
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стосуються зазначеного періоду і регіону.
14.Акты Московского государства, издаваемые Исторической Академией Наук/ Под ред. Н.А.Попова и Д.Я.Самоквасова.- СПб., 18901901.- Т. 1-3; Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные
генерал-майором А.А.Лишиным.- Новочеркасск, 1891-1894.- Т.1-3.
15.Частина діловодних документів XVIII ст. була використана в публікаціях ХІХ ст. Серед них особливої уваги заслуговуює серійне видання «Сборник Русского исторического общества». - СПб. - Юрьев, 1868 1907. - Т. 7, 10, 13, 17, 27, 32, 35, 63, 68, 93, 108, 110, 114, 117, 130, 135,
146. На сторінках цих томів опубліковані документи центральних органів
влади, що мають пряме відношення до історії регіону. Діловодство місцевих державних установ частково опубліковане в «Записках Одесского
общества истории и древностей».- Одесса, 1844-1900.- Т. 1-22. Найбільше в збірнику опубліковано документів канцелярії Г.О.Потьомкіна (
Т.3.-С.219-282; Т.15.- С.494-677) та документів з історіі Запорозької Січі
(Т.16.- С. 117-226; Т.17.- С. 85-154; Т.20- С.60-100). Деякі документи були опубліковані у «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии».- Екатеринослав, 1904.- Вип.1, 1905.- Вип.3, 1908.- вип.4, 1909.Вип.5, 1911.- Вип.7, 1912.- Вип. 8. Частина документів Київського архіву
увійшла до збірника «Материалы для истории Южнорусского края в
XVIII ст.(1715-1774), извлеченных из старых дел Киевского губернского
архива А.А.Андриевским, изданные Одесским императорским обществом истории и древностей.- Одесса, 1886. Деякі з документів увійшли
також до археографічних видань, підготовлених Д.Яворницьким: “Источники для истории запорожских казаков”.- Владимир, 1903.-Т.1-2 і “До
історії Степової України”. - Дніпропетровськ, 1929. Він же і скористався
ними для підготовки ряду досліджень з історії регіну. Частково їх використали у своїх дослідженнях: Е. Загоровский. Взаимоотношения Запорожья и русской правительственной власти во время Новой Сечи.ЗООИД.- Од.,1922.- Т.31.- С.54-74; він же: Очерки Северного Причерноморья.- Од., 1922 та ін.; Н.Полонская-Василенко. Из истории Южной
Украины XVIII в.Заселение Новороссийской губернии (1764-1775) // Ис-
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тор. записки. - 1940. - Т. 13. - С.130-174; вона ж: Запоріжжя XVIII ст. та
його спадщина. - Мюнхен, 1965-1967. - Т. 1-2 та ін.; Тимофеенко В.И.
Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII в. - К.,
1984; Шишмарев В.Ф. Романские поселения на Юге России. - Л., 1975
та ін.
16.Невикористання дослідниками цього опису, на наш погляд, пояснюється не тільки його тримовністю (латинська, німецька та французька), але й негативним ставленням до його укладача, яке сформувалося в радянській післявоєнній історіографії під впливом досліджень В.В.
Данилевського, зокрема роботи “Ломоносов на Украине” (Л., 1954). В ній
негативно оцінювалася вся діяльність Г.-Ф. Юнкера в Росії та доводилося, що не він запропонував реконструкцію Торських і Бахмутських соляних
заводів
у
40-х
рр.
XVIII
ст.,
а
М.В. Ломоносов, який нібито під час перебування в 1733 р. на Україні
відвідав промисли і подав імператриці Єлизаветі план їх перебудови. На
наш погляд, Ломоносов склав свою записку на підставі матеріалів Юнкера та на його прохання (про це більш докладно йдеться в статті автора “Готліб-Фрідріх-Вільгельм Юнкер і Донбас” // Нові сторінки історії
Донбасу. - Донецьк, 2000. - С. 228-233).
17.Уривки з опису соляних заводів у Бахмуті та Торі (нині
Слов’янську) опубліковані в книзі “История родного края” (Донецк,
1998. - С. 161-163). В цій же книзі автор також подає описи Торських
казенних заводів за 1665 р. та міст Донеччини XVII-XVIII ст., запозичені в зазначених вище різних джерелах.
18.Серед матеріалів цього фонду на особливу увагу заслуговують
справи 346, 368, 588, 589-701, 749, 797, 800, 939. Частина цих матеріалів використана В.М. Кабузаном в монографії “Заселение Новороссии”
(Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII - первой половине
XIX вв.” - М., 1976, а також автором статті у монографії “Заселення Степової України в XVI-XVIII ст.”- Донецьк, 1998 та збірці документів “Джерела до історії населених пунктів Донеччини”. - Донецьк, 2001.
19.Архів Інституту історії РАН в Санкт-Петербурзі. - Ф.36, оп. 1,
спр. 561. Між іншим, ця справа складає цілий том, в якому подається
довідка про розвиток соляних промислів в Торі, Бахмуті та Співаківці в
XVII-XVIII ст.
20.Більш докладно про картографічні матеріали РДАДА йдеться в
нашій статті “Картографічні матеріали півдня України XVIII ст.” // Записки Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка. - Львів, 1996. - Т. 231. - С.
400 - 412.
21.Картографічні матеріали щодо Слобожанщини частково використані В.В. Івановим при виданні короткого опису Харківського намісництва 1787 р. (“Атлас Харьковского наместничества 1787 г. с топографическим описанием”. - Харьков, 1902.), а також автором статті при підготовці до публікації описів Харківського намісництва (“Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.” - К., 1991).
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22.З кінця 60-х рр. межування проводилося на території Слобідської України (Ф. 1351), а з останньої чверті XVIII ст. - на території Катеринославського намісництва (Ф. 1307).
23.ФФ. ВУА (спр. 16194, 18333, 18724-18726, 18729, 19147, 20126,
20145,20152, 20159, 20171, 20768-20770, 25648-25652, 26029, 26031,
26032, 26035-26037,26039); 349 (оп. 3, спр. 1175, 1194, 1205, 4004, 4077,
4079); 416 (оп.1, спр. 229, 238-241, 243, 565, 569); 423 (оп.1, спр. 14-22,
34); 424 (оп.1, спр. 29-31, 167).

ББК 63.3 (4 Укр)

Надія ТЕМІРОВА,
доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії
Донецького національного університету

ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Історичне дослідження починається з джерела. Тому перед
дослідником минувшини завжди стоїть проблема виявлення
джерел. Зрозуміло, основний масив документів до історії українського народу зберігається в архівосховищах України. Водночас
велика їх кількість осіла за межами нашої Батьківщини.
Протягом століть українські землі входили до складу різних
держав. Трагічні політичні катаклізми, жорстоке пригнічення
української національної культури і переслідування її діячів, характерні для новітньої історії, призвели до широкомасштабної
еміграції українців. Серед емігрантів було немало таких, хто забирав з собою на чужину матеріали (офіційні документи, листування, фамільні папери), що стосувалися насамперед їхніх родин, але водночас були джерелами з політичного, економічного,
наукового і культурного життя народу.
Архівна україніка за межами нашої держави розміщена як у
національних науково-дослідних установах (архівах, музеях, бібліотеках, дослідницьких центрах), так і в україністичних центрах.
Виявлення, облік, описання і збереження таких зібрань - благородна, але надзвичайно складна справа. На сьогодні вже існують кілька довідників, які виступають певною мірою дороговказами для дослідників [1]. Ближче знайомство з копіткою роботою
ентузіастів по збереженню документальних скарбів спонукає до
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аналогічної роботи і в Україні. Слід привернути увагу до позитивного досвіду зарубіжних україністичних інституцій по комплектації архівів.
Уже понад 70 років у Західній Європі функціонує Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі - одна з найстаріших українських установ-товариств у Франції. Ідея створення
бібліотеки виникла з потреб еміграції в українському друкованому слові. Генеральна Рада союзу українських емігрантських організацій у Франції звернулася з закликом до українських організацій і окремих осіб з пропозицією заснувати в Парижі пересувну
українську бібліотеку. Це підтримав головний отаман Симон
Петлюра. З березня 1927 р. Іван Рудичів почав упорядковувати
бібліотеку, а з травня 1928 р. почав діяти і музей ім.
С. Петлюри. 3 лютого 1928 р. був затверджений статут бібліотеки, згідно з яким вона назавжди мала залишатися в Парижі, а
музей мав бути перевезений до Києва за відповідних політичних
обставин. Керівним органом товариства-бібліотеки визначалася
Рада п’яти членів-фундаторів. 4 травня 1929 р. бібліотека була
декларована в Паризькій префектурі. Її офіційне відкриття відбулося 25 травня 1929 р. [9] .
У довоєнний період бібліотека-музей складалася з трьох
частин: книгозбірні, музею та архіву. Колекція фотографій і малюнків налічувала 1340 одиниць. Тут були також карти України,
гравюри, портрети визначних українських діячів та прихильників
українства, фото і малюнки різних краєвидів України, матеріали з
української етнографії і фольклору. Окремий відділ становили
архіви українських місій, посольств, українських державних установ, еміграційних організацій, матеріали процесу над вбивцею С.
Петлюри.
У 30-х роках були засновані представництва бібліотеки у
Чехословаччині, Польщі, Німеччині, Румунії, Югославії, Болгарії, Італії, Швейцарії, Австрії, Туреччині, СІІІА, Канаді, а також
п’ять філій у Франції. В приміщенні бібліотеки часто організовувалися виставки, засідання, читалися наукові доповіді, проходили вечори пам’яті тощо.
З початком війни бібліотека-музей залишилась у Парижі. 20
січня 1941 р. майно бібліотеки-музею було конфісковано, 21 січня відібрана архівна збірка. 15 лютого 1941 р. приміщення бібліотеки було остаточно ліквідоване.
Лише 26 квітня 1946 р. бібліотека знову відкрилася, маючи у
своєму фонді всього 57 книг. Однак завдяки пожертвам та при17

дбанням фонди швидко поповнювалися, особливо періодикою.
Були віднайдені колекція української періодики та частина архівних збірок (архіви періоду визвольних змагань. Української дипломатичної місії на мирній конференції в Парижі 1919 р. Української дипломатичної місії в Парижі), збереглася також інвентарна
книга бібліотеки на близько 20 тис. томів. Завдяки даруванням та
закупці поповнились архівні фонди (наприклад, 664 архівні одиниці, в тому числі 21 лист С. Петлюри, отримано від М. Шуміцького) [10].
Бібліотека провела реєстрацію україніки у славістичних книгозбірнях Парижа та інших міст Франції. Зібрана бібліографія була класифікована по 50 розділах і становить солідний реєстраційний банк друкованої україніки. Бібліотека знову стала культурним осередком української еміграції у Франції. Тут відбуваються
виставки, зібрання, конференції, з’їзди різних організацій і установ, заходи по вшануванню пам’яті С. Петлюри. З 1962 р. бібліотека взяла на себе зобов’язання догляду й охорони могили головного отамана С. Петлюри.
Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі ставить
собі за мету сприяти дослідженням з історії України (зокрема.
Української державності XX ст.) та духовної спадщини Симона
Петлюри; влаштовувати курси і виклади з українознавчих дисциплін; видавати твори з українознавства; сприяти дослідженню українсько-французьких відносин; перекладати на обидві мови наукові,
художні, суспільно-політичні твори та шкільні підручники; друкувати періодичні й неперіодичні видання; організовувати зібрання,
конференції, виставки; брати участь у житті українських організацій та товариств в еміграції; організовувати представництва в осередках поселення українців у світі.
Аналогічний досвід концентрації документів пов’язаний із
створенням Східноєвропейського дослідного інституту ім.
В.Липинського. Історія архіву В.Липинського драматична, як і
саме життя його власника. В’ячеслав Казимирович почав колекціонувати архівні матеріали з 8-го класу. Але місце їх зберігання
- родовий двір Липинських у Затурцях на Волині - був знищений
1915 р. внаслідок бойових дій. У вогні загинули безцінні родові
документи. Зокрема, згорів готовий для друку рукопис чотиритомної “Історії України” [2]. Втрату бібліотеки й архіву Липинський
тяжко переживав. У липні 1918 р. П.Скоропадський призначив
Липинського послом Української держави у Відні. Від початку перебування на цій посаді Липинський почав заново збирати біблі18

отеку й архів. У цей період були накопичені неопубліковані праці,
щоденники, листування, записки, нотатки до спогадів, матеріали
віденського посольства.
У 1929 і 1931 рр. В’ячеслав Казимирович передав Андрію
Шептицькому для музею у Львові листування, рукописи незакінчених праць та записки на різні теми. Смерть Липинського 1931
р. поставила на порядок денний поділ його майна, передусім архівної спадщини, зокрема тієї частини, власником якої був Шептицький. А.Шептицькому дісталося не лише листування Липинського, незакінчені праці й записки, а й нотатки до “Спогадів з
мого життя”, щоденники, матеріали Віденського посольства та
інші справи. Згідно з волею Липинського, його архів міг бути
доступний для користування через десять років після смерті.
Цей час припав на Другу світову війну.
Наближення Радянської армії до Відня створило загрозу
для архіву Липинського. Це розумів опікун архіву Мирон Горинкевич. Тому він звернувся по допомогу до кардинала Інніцера,
який погодився сховати архів у підвалах свого кафедрального
собору у Відні. 13 квітня 1945 р. Радянська армія зайняла Відень. Одночасно розпочали свою діяльність агенти НКВС. Опікуна
архіву викликали слідчі, допитуючись, куди подівся архів Липинського. Горинкевич почав шукати нове приміщення для архіву.
Таким став державний архів у Відні. Кардинал Інніцер доручив
Горинкевичу везти скрині вантажними автомобілями, що належали віденській архідієцезії. Ці автомобілі були пофарбовані у
такий самий колір, як ті, що кожного дня перевозили їжу для дітей у місті, патрулі рідко спиняли їх для перевірки. Операція
вдалася. М.Горинкевичу довелося тікати з Відня. Кардинал Інніцер розмістив його в одному з монастирів у Горішній Австрії.
Далі про долю архіву турбувався Євген Зиблікевич - провідний діяч гетьманського руху, видатна постать консервативного
напрямку в українській діаспорі. У 1917-1920 рр. служив сотником
січових стрільців. Після поразки революції зайнявся журналістикою. 1949 р. прибув до США, де налагодив зв’язок з Теофілом Горинкевичем. Щоб здобути архів Липинського, йому довелося шукати зв’язок з одним з університетських або приватних американських архівів. Весною 1950 р. він познайомився з професором Колумбійського університету Філіпом Мовзлі. Мовзлі була поставлена умова, щоб хоч одна з українських громадських установ або
філадельфійський митрополит написали заяву, в якій би вони погодилися на придбання Колумбійським університетом у власність
архіву В.Липинського. Таку заяву погодився дати Дм.Галичин і
Слободян від імені Українського народного союзу лише тоді, коли
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справа врятування архіву стане на порядок денний. Але директор
державрхіву у Відні відмовився продати чи передати будь-кому
архів Липинського через те, що він був переданий кардиналом Інніцером як депозит Шептицького. 7 місяців з’ясовувалася справа.
Весною 1953 р. розпочалося мікрофільмування. Ця робота тривала понад два роки [3]. Вона дала поштовх до заснування Східноєвропейського інституту.
Архів В.Липинського становить основне зібрання Східноєвропейського інституту ім.В.Липинського у Філадельфії. Інститут
зберігає
також
архівні
матеріали
А.Шептицького,
П.Скоропадського, родини Б.Лепкого та інших видатних українців. Особистий архів Липинського налічує понад 20 тис. сторінок
рукописних, машинописних, мікрофільмованих, скопійованих матеріалів [4]. З самого початку головною метою інституту було поповнення архіву матеріалами з Заходу. Розгалужене листування
та численні подорожі директора інституту увінчалися успіхом.
Нині небагато матеріалів, пов’язаних із життям Липинського, залишаються поза інститутом.
Архів можна розділити на 4 категорії. До першої категорії
входять документи й матеріали, що мають велику історичну вагу.
Вони стосуються посольств Української держави та Директорії
УНР у Відні. Друга за важливістю категорія - наукові та публіцистичні праці Липинського. Найбільше ненадруковане дослідження
серед науково-публіцистичних матеріалів “Гетьманство чи республіка?” (“Про нашу політику внутрішню і закордонну в 19171919 роках”. Написана наприкінці 1919 р.). Третьою категорією
архівних матеріалів Липинського є його багатотомне листування
з різними особами та інструкціями, що включає понад 10 тис. рукописних та друкованих сторінок. Четверту категорію архіву становлять папери, що стосуються особистих справ та ділових питань. Найважливіший - “Щоденник” Липинського. Майже всі рукописні матеріали Липинського розшифровані. Однак для зручності
користування ним потрібен тематичний покажчик.
Інститут збирає також спогади про Липинського. Його сестра
Ванда передала спогади за 1914-1923 рр., тобто за найменш
досліджений період життя Липинського. Архів також має спогади
Н.Полонської-Василенко про ранні роки Липинського та повідомлення Б.Лепкого про його зустрічі з Липинським. Подробиці сімейного життя Липинських передав Михайло Лозинський у спогадах про своє перебування у маєтку Липинського на Уманщині
[5]. Архів Інституту з його зібранням матеріалів стосовно Липинського став сховищем і центром дослідження історії політичної думки
України. Фундатори Східно-Європейського дослідного інституту ім.
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Липинського вжили належних заходів, щоб зберегти свої сховища
від долі, яка спіткала українські архіви в Празі, Варшаві, Парижі,
Берліні під час Другої світової війни. Сьогодні він функціонує не
тільки як науковий інститут, в якому міститься бібліотека та архів,
але й як видавництво.
Український дослідний і документаційний центр (УДДЦ)
також виник на американському континенті. Ідея його організації
належить відомому історику з української діаспори Тарасу Гунчаку.
Вона виникла під час його подорожей до Європи, де він шукав по
бібліотеках і архівах матеріали для своїх наукових праць. Науковець писав: “Добре було б, якби зібрати ці матеріали і сконцентрувати їх в одному місці. Сьогодні мало хто може їздити по всьому
світу та шукати місяцями такі матеріали. Коли зробити фотокопії і
тримати їх в одному Центрі, тоді такими матеріалами може користуватися велика кількість осіб” [6]. У середині 1980-х років
Т.Гунчак розпочав роботу по організації Центру у Нью-Йорку.
Український інститут Америки надав йому просторе приміщення,
ряд громадських діячів з Детройта почали збирати кошти. Так виник Український дослідний і документаційний центр.
За час його існування нагромаджено значну кількість особистих архівів, окремих документів, спогадів, фотографій, газет,
журналів, книжок. Серед матеріалів Центру - унікальний архів 1-ї
Дивізії УНА в Ріміні, цінний архів Е.Капусти, який працював у
Державному департаменті США, деякі документи про українців і
Україну з архівів західноєвропейських країн, німецькі звіти з Генерального губернаторства із східних частин України, архіви деяких українських організацій та політичних партій, архіви українців, що були у таборах переміщених осіб, опубліковані та рукописні спогади про примусову мобілізацію української молоді до
Німеччини під час нацистської окупації, про насильну
репатріацію
після
війни,
примусову
колективізацію,
розкуркулення, голод, висилку радянським урядом людей до
таборів примусової праці до і після війни. УДДЦ володіє
унікальним архівом хору “Ватра”, друкованими матеріалами і
книжками про українських дисидентів, а також спогадами
дисидентів
Збирання
1960-х
цих рр.
матеріалів
[7]
є центральним напрямком програми
Центру, але бурхливе життя вносить корективи в його діяльність.
Нині співробітники Центру намагаються зібрати документи, газети
та літературу, де зафіксовано основні події сучасної історії України. Було зібрано велику кількість матеріалів з американських і радянських джерел про Чорнобильську ядерну катастрофу, а також
матеріалів, пов’язаних з полемікою, що виникла на ґрунті звинувачень деякими єврейськими колами українців у колабораціонізмі.
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Такі матеріали до Центру надійшли з США, Канади, Австралії, Англії та інших країн. Зібрано також свідчення (спогади євреїв та
українців) про те, як українці, ризикуючи своїм життям, рятували
євреїв від німців. У центрі сконцентровані матеріали сесій Конгресу США за 1952 - 1955 рр., коли розглядалися питання про становище України в окремі періоди її історії. На сесіях Конгресу вислуховувалися як представники української спільноти в діаспорі, так і
конгресмени, які цікавилися проблемами України та її історією.
Крім архівних матеріалів, Центр збирає українські газети та журнали, що друкуються в багатьох країнах світу [8].
Архівні матеріали Центру закаталогізовані. При цьому записи ведуться двома мовами: англійською і українською. Це удоступнює картотеку не лише українському, але й англомовному
дослідникові.
Його програма передбачає дослідження переважно таких
проблем: українці у світових війнах; знищення церков (Української православної автокефальної та Української грекокатолицької); примусова колективізація, розкуркулення та репресії; штучний голод в Україні 1932-1933 рр.; політичні репресії; антинацистське та антирадянське підпілля 1939-1945 рр.; дисидентський рух (з 1960-х рр); історія українських організацій та установ у діаспорі. Центр також займається видавничою діяльністю.
Збираючи матеріали і працюючи над ними, УДДЦ через пресу
постійно закликає українську громаду передавати на постійне
зберігання свої спогади та інші матеріали, що зберігаються у
приватних збірках. УДДЦ збирає кошти для придбання копій найважливіших для дослідження української історії архівних матеріалів зарубіжного походження.
Досвід створення документаційних центрів вже є і в Україні.
Зокрема 2002 р. при Національному університеті “Острозька академія” (НаУОА) створено Інститут досліджень української діаспори, при якому започатковано архів, де зберігаються надходження з діаспори. Так, є архівний фонд (29 од. зб.), заснований
Лесею Храпливою-Щур, в якому містяться матеріали, що розкривають деякі аспекти життя та діяльності її батька, відомого
українського громадського діяча, агронома і кооператора Євгена
Храпливого (1898-1949 pp.) [11].
Найбільшим масивом архівних матеріалів (копій і оригіналів) є архів Українського Історичного Товариства, переданий
до Інституту з правом використання протягом 25 років лише за
дозволом Управи УІТ. Архів УІТ було започатковано під час постання Товариства у 1965 р. Він складається з шести основних
частин: архіву адміністрації Українського Історичного Товарист22

ва; редакційного архіву журналу “Український Історик”; архівів
О.Оглоблина, Л.Винара, Президента УІТ з 1980 р.,
О.Домбровського, генерального секретаря УІТ з 1980 p.,
М.Ждана, відомого історика і члена-засновника УІТ. Зібрання
нараховує понад 30 тис. одиниць документів [12].
Архів Українського Історичного Товариства має важливе
значення для дослідження наукового життя в діаспорі. За Угодою, підписаною президентом УІТ Любомиром Винаром і директором Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника України у Львові Мирославом Романюком у вересні 2003 p., архів УІТ в майбутньому
буде передано на зберігання до Львова. Але в умовах сьогодення часткове використання архівного зібрання Інституту досліджень української діаспори при НаУОА може принести безперечну користь.
Звісно, у статті увага привернута далеко не до всіх українських документаційних центрів у світі. Але й наведена
інформація дає зразок бережливого ставлення до історичної
спадщини українського народу. Перш за все це стосується
потужного пласту джерел, що осіли в архівосховищах інших
країн. Найважливіші фонди задля розширення доступу до них
дослідницького загалу доцільно копіювати й таким чином
концентрувати в Україні. Для цього потрібна підтримка як держави, так і приватних фондів, осіб.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ М.А. ДИКАРЕВА
Зачинатель кубанской научной этнографии М.А. Дикарев
(1854-1899) заявил о себе в середине 70-х гг. XIX столетия, когда в украинской этнографии (и ее нарождающейся кубанской
ветви) начался качественно новый этап. На смену романтическому народничеству пришли позитивизм, реализм и эволюционизм. Позитивисты выступили против отождествления этнографии и литературы, против имитации народного творчества, перенесения в литературу народных фольклорных жанров. Народ
и его этнографические особенности признаются теперь продуктом не мифологической предистории, а эпохи средневековья.
Фольклор, в соответствии с новыми представлениями, возникает не из мифа, а из истории как отображение действительных
фактов. В эпических произведениях, колядках, былинах, думах и
балладах отыскивается историческая действительность. Записанные этнографами тексты сопоставляются с летописями. Популярной становится концепция, согласно которой устная народная словесность происходит из церковно-религиозной литературы (А. Веселовский, В. Миллер). Согласно ей, вся система
этнографическо-фольклорной образности представляет собой
переработку средневековых литературных произведений. «Миграционизм, компаративизм и историзм» надолго завоевывают в
украинской этнографии основные методологические позиции [1].
В практическом плане от публикации отдельных записей
исследователи переходят к кодификации этнографических материалов, изданию так называемых «корпусов». В семи томах (и
10 книгах) выходят под редакцией П. Чубинского «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край»
(1872-1877 гг.). Из дневника В. Гнилосырова и его переписки с
кубанским поэтом В. Мовой (Лиманским) мы знаем, что одна из
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экспедиций должна была пролечь через Кубань [2]. Работа П.
Чубинского подвигла к исследовательской деятельности В. Антоновича, М. Драгоманова, Ф. Вовка, А. Потебню, М. Лысенко и
других. В трудах М. Драгоманова утверждается теория бродячих
сюжетов и заимствований в народном творчестве. В работах
представителей культурно-исторической школы второй половины 19-го в., в том числе А. Потебни, заявляет о себе мифологический метод, в этнографию привлекаются лингвистические методы исследования. Работы украинских этнографов широко публикуются в «Киевской Старине», харьковских «Сборниках историко-филологического общества», московском «Этнографическом обозрении». Выходят первые библиографические указатели
публикаций украинского фольклора (Б. Гринченко) и четырехтомный словарь украинского языка. В 1898 г. при Научном обществе им. Шевченко (НТШ) во Львове создается Этнографическая
комиссия с двумя печатными органами: «Етнографічний збірник»
и «Матеріяли до української етнології» (вышло по несколько десятков томов). Это был тот научный фон, на котором формировались научные взгляды кубанского этнографа, творческий путь
которого увенчался избранием летом 1899 г. действительным
членом НТШ.
Развернутую (и, на наш взгляд, не до конца справедливую)
характеристику научного вклада М.А. Дикарева в изучение фольклора и этнографии дал в своем предисловии к посмертному
сборнику его трудов И. Франко. Он высоко оценил подвижничество «этого необыкновенно энергичного и симпатичного человека» [3], и, тем не менее, советовал ни на минуту не забывать,
что Митрофан Алексеевич в своей деятельности опирался на
труды А. Потебни и А. Веселовского, не выходил за рамки поднятых ими проблем, пытался «присвоить» себе их метод. И.
Франко отмечал, что с Потебней Дикарева роднит увлечение
лингвистикой и желание использовать языковые умозаключения
при решении мифологических задач. С Веселовским Дикарев, по
мнению И. Франко, «разделяет интерес к сравнительным студиям», так же, как и он, широко «привлекает западноевропейский и
старо-классический материал». Однако, не зная немецкого языка, из которого черпал свои примеры Веселовский, и полемизируя с ним, ученый-самоучка вынужден был заимствовать примеры у оппонента. В то же время, не бывая за границей, в полемических рассуждениях о славянском фольклоре кубанец заимствовал иллюстрации из публикаций самого Потебни. Таким обра26

зом, отсутствие у М. А. Дикарева широкого общего образования
и глубоких специальных знаний, присущих этим титанам российской науки, привело к тому, что, слепо следуя за своими учителями, он в своих работах их некритически воспринятые ошибки
довел до крайности.
Франко делает вывод, что, «не сумев от своих обоих великих учителей перенять то, что делало их великими и что приобретается собственно выработкой строгого критического метода,
Дикарев перенял от них весьма небезопасную охоту к уподоблению и отождествлению, доведенную до эксцесса, до
пренебрежения элементарными требованиями научного метода,
который, прежде всего, велит различать вещи хотя, на первый
взгляд, и подобные, но порожденные разными местностями,
разными временами и разными культурными кругами. У Дикарева все не имеет границ для идентификации…» [5].
Наглядная иллюстрация к вышесказанному - помещенная в
книге статья М.А. Дикарева «Кого следует понимать под Рахманами и идентичными им русалками» и реакция на нее рецензентов сборника. «Вследствие того, что о Рахманах имеется слишком мало известий, следует заключить, - пишет Дикарев, - что
они были не мифологическими существами, а живым историческим народом, и что их действительное существование не давало
простора для мифологии» [6]. По его заключению, под Рахманами скрываются Орхоменцы или Орхомены - жители древнеаркадского города Орхомена, который лежал в восточной Аркадии на
севере от Мантинеи. В доказательство Дикарев называет общие
черты, роднящие мифических Рахманов с Орхоменами: те и
другие не умели исчислять время, были блаженными и счастливыми народами и жили «за черными морями на восток солнца».
Многолетний редактор «Киевской Старины» В. Науменко, назвав
кубанца «трудолюбивым и талантливым этнографом и фольклористом», тем не менее, оценивая эту систему доказательств,
выразился так: «Здесь у автора столь безбрежной фантазии, что
не считаем нужным останавливаться на подробностях его размышлений», и делает убийственный вывод о том, что «Товарыство имени Шевченка», не имея особенных материальных благ,
могло б затраченные на данное издание деньги употребить более продуктивно» [7].
Полеты Дикарева в широчайшем просторе гипотез и собственно ничем не контролируемых утверждений, уподоблений и
отождествлений не только И. Франко и В. Науменко, но и другим
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современникам казались какой-то «дивной эквилибристикой».
«В научной работе, проводимой методично и рационально, - говорит «каменяр», - видим, как правило, словно концентрические
круги: из бесформенной массы проблем выныривают ясные конкретные задачи и проблемы, на которых сосредоточивается интерес исследования, и, только прояснив детально эти центральные вопросы, из их сердцевины вырывается новый свет на более широкие и дальние круги; вместо этого у Дикарева обычно
от какого-то конкретного факта мы словно выбегаем в широкую,
бескрайнюю степь, бегаем и блуждаем по ней, встречая по дороге массу мелких деталей, творя массу отклонений, но все без
цели; мы сразу же теряем из глаз какую-нибудь цель, идем кудато в неведомое и неизвестное по длинной или короткой дороге автор мог бы продолжать ее вдвое, вдесятеро больше - все-таки
не доходим ни до чего» [8]. Вот почему, считает И. Франко, большая часть работ Дикарева осталась в отрывках.
Мы не можем сбрасывать со счетов мнение именитых современников М.А. Дикарева, несомненно, больших знатоков
украинской этнографии своего времени, но все же попытаемся
если не оспорить, то хотя бы объяснить причины их не вполне
адекватной оценки научного подвига кубанского самоучки.
Ведь в 1899 г. тот же Науменко в № 10 своего журнала опубликовал большое исследование Дикарева о слове «паляныця», а
названные нами научные издания НТШ и после смерти Митрофана Алексеевича неоднократно публиковали его обширные
труды.
Нам кажется, причина недоразумения в том, что И. Франко
отобрал для посмертного сборника труды М. Дикарева по фольклористике. Но даже названия их говорят, что все они замешаны
на мифологии (многочисленные мифологические параллели,
оправданные и не совсем экскурсы в античную и средневековую
мифологию): «Знадоби до української народної ботаніки», «Дещо про вербу яко символ в українській пісні», «Великий бог Микола», «Мітологічні уривки», «Уривки з греко-слов’янської міфології». И все они как будто призваны проиллюстрировать недостатки кубанского ученого в трактовке мифа, перечисленные в
предисловии. Но не будем приписывать составителю и редактору сборника злой умысел. Он включил в книгу в соответствии с
поставленной им задачей не лучшие, а неопубликованные труды Митрофана Алексеевича, извлеченные из его архива, завещанного, как известно, именно НТШ. И в этом не было бы ничего
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плохого, если бы и свою оценку наследия ученого в целом он не
построил на анализе этих по разным причинам своевременно не
увидевших свет работ (одни были просто не завершены, другие
устарели или не нравились самому Дикареву, а потому и не были переданы им в печать). В результате, посмертный сборник
трудов кубанца скорее исказил его облик, чем придал ему репрезентативности. Тем более несправедливым кажется тот
факт, что как раз этот сборник до сих пор остается единственным изданным научных сочинений М. А. Дикарева, вышедшим
отдельным томом. К сожалению, именно по нему и рецензиям
на него судили и судят о Дикареве ученые последующих поколений, не удосуживаясь собрать воедино его многочисленные
статьи, разбросанные по ныне мало доступным научным сборникам, журналам и газетам.
Обратимся же непосредственно к научным трудам кубанского этнографа, которые он сам посчитал нужным представить
ученому миру, и попытаемся найти то «золотое зерно», которое
не попало в поле зрения И. Франко.
М.А. Дикарев по праву считается и русским и украинским
ученым, ибо он родился, жил и работал на территории русскоукраинского порубежья - украинских этнических землях Воронежской губернии (детство, голодная юность, начало научной
работы) и Кубанской области (зрелые годы, время активной научной и публикаторской деятельности). Сам Митрофан Алексеевич еще жестче очерчивал географический ареал своих интересов. На Воронежчине это - Борисовская волость Валуйского уезда, а на Кубани - станицы бывшей Черномории и изредка - пестрое в этническом отношении Закубанье.
Культурно-исторический метод, господствовавший в российской этнографии во второй половине XIX столетия, заставлял М.А. Дикарева в поисках аналогий обращаться к примерам
из христианской, античной греческой и славянской мифологии,
наконец, из чрезвычайно развитой у восточных славян народной
демонологии. Особенно часты экскурсы в восточнославянскую
мифологию, что более всего отвечало его научным интересам.
Свидетельством тому труды ученого, как опубликованные, так и
остающиеся в рукописях, а также богатая переписка, в которой
обговаривается множество дискуссионных вопросов, не нашедших отражения в печати. Среди адресатов М.А. Дикарева знаковые личности своего времени, известные этнографы и фольклористы: М. Грушевский, И. Франко, Я. Бодуэн де Куртене, М. Дра29

гоманов, В. Беренштам, А. Конисский, Ф. Вовк, Б. Гринченко и
др. Другой эпистолярный пласт - переписка ученого со своими
многочисленными добровольными корреспондентами, собиравшими для него этнографический материал по станицам и селам.
Именно этой категории читателей были адресованы этнографические программы, которые он составлял, чтобы придать собирательской работе любителей целенаправленность. Перечисленные источники дают нам возможность всесторонне проследить отношение кубанского этнографа к проблеме мифа в целом и мифологизации современной ему жизни в частности.
С проблемами мифологии М.А. Дикарев вплотную столкнулся
на Кубани, куда переехал летом 1893 г. Вскоре в «Кубанских областных ведомостях» он публикует статью «К вопросу об изучении
растительности Кубанской области» [9]. На первое место ученый
поставил проблемы, так или иначе связанные с изучением мифологических представлений славянского населения Кубани: «I. Какие существуют объяснения названий различных растений, рассказы о них и легенды (например, васильки - названы по имени Св.
Василия, петровы батоги - по имени апостола Петра […]. II. Какие
праздники так или иначе связаны с растениями (Новый год, Хресцi,
Чистий четвер, Рухман - 8 апреля, Зело или Миколин Батько - 10
мая, Кулина - 13 июня, Права Середа - Зеленi свята, Маковiй - 1
авг., Спас - 6 авг., Семен - 1 сент. и пр.) и в чем выражается эта
связь? Какими обрядами или обычаями сопровождаются эти праздники? Какие приметы и поверья, относящиеся к растениям, приурочиваются к тому или иному празднику. III. Какие растения считаются благословенными Богом и какие проклятыми и почему
именно? Какие растения и когда освящаются в церкви или на дому
и какое назначение имеют они? Какие растения считаются особенно священными (кипарис) и почему? Какие рассказы существуют о
священных деревьях, например, о дубе Оврама и др.? […] Разговаривают ли между собой растения и о чем именно? Не признается ли шелест листьев разговором растений? Кто и когда может понимать этот разговор? Через какие растения, когда и почему нельзя переступать? Какие растения нельзя вносить в хату (например,
бруслину) и почему? IV. Существует ли олицетворение растений и
какие по этому поводу существуют рассказы? Какая связь существует между названиями растений и их символикой (например, жито означает жить, ласкавець - ласку и т.д.). Какие предзнаменования соединяются с видением во сне тех или иных растений? Какие
растения или семена употребляются во время обрядов: хрестин
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(«опеньки»), зливок (васильки, ласкавець), свадьбы (гарбуз, калина, жито, овес, хмiль, репях), похорону (васильки, щабрець, жито)
и проч? V. Какое символическое значение, особенно в приспівках и
других песнях, имеют растения (например, рута, барвiнок, рожа,
ромен)?» Собранные сведения были затем использованы ученым
при написании «Заметок по истории народной ботаники» [10].
Широкое внимание коллег привлекла напечатанная М.А.
Дикаревым в 1894 г. в третьем томе «Кубанского сборника»
«Программа для этнографического исследования народной жизни в связи с голодом и холерой» [11], о чем свидетельствуют
обширные отклики в «Этнографическом обозрении» [12] и «Записках Наукового Товариства им. Шевченка» [13] и других научных изданиях.
Первым из Франции откликнулся выдающийся антрополог и
этнограф Ф. Вовк: «Узнавши из газет, - пишет он в Екатеринодар, - о недавно опубликованной Вами программе для собирания этнографических сведений по поводу голода и холеры и интересуясь очень сам этим вопросом, позволю себе обратиться к
вам с покорнейшей просьбой сообщить мне хотя бы в самых
кратких выражениях, в какой именно форме ваше малорусскочерноморское население представляет в своих рассказах холеру и ее передварения?» [14].
Отвечая на запрос, кубанский ученый в письме от 15 июня
1894 г. сообщает в Париж о первых полученных результатах: «Из
всех ведомостей я подам только кое-что из того, что сам собрал.
Прежде всего, мне говорено, что “за панских” холера ходила по
дворам лошам (жеребенком - В. Ч.), и не обычным, а “с ратичками”
(роговое образование у копыт лошади - В. Ч.). Идет это лоша, а
ратички скрип-скрип, да как зачмышэ да как запрыскае, ну, разумеется, на человеке “все потлеет и помлеет, тут ему и конец”.
(слоб[ода] Борисовка). […] Дошел до народа поданный в газетах
рассказ про встречу муллы с холерой. Муллу народ наш переделал в попа, а холеру посадил на осла. В этом рассказе дается критика нелюбимых в народе лекарей: ибо “они много людей потравили”… Об этом якобы “в газетах публиковали (Sic!) - с докторов
смеялись” (Ibid). В старину же холера убивала людей в виде робака (червя - В. Ч.). Начнет точить дырку с головы, и “когда дойдет до
сердца, тут человек и дойдет” (Ibid). Является холера иногда в виде какого-нибудь животного, и если кто ее не испугается, “и возле
нее смело поступает, тот живой останется, а если кто струсит, так
умрет” (Ibid). “Плескали люди, что на рот наверзнется, будто холе31

ра ходила белой козой и мекекала с бородой: в какой двор зайдет
и сколько раз заблеет (Sic!), столько душ и умрет. Потом перевернулась девкой (Sic!) молодой и начала молодых людей манить, и
кто полестится, то тот и конец жизни находит” (Богучар Воронежской губ.) Один человек рассказал, что, едучи из города домой в
село, верстах в 5 от города встретил что-то одетое в черное. Оно
попросило его подвезти, и как село на повозку, то сказало, что она
холера. Человек испугался, а она сказала, что его не займет, а пойдет в другую слободу (Новомосковск Екатеринославской губ.).
Халяру (Sic!) «одна баба видела, как она небольшой девочкой с
огромной головой и в сорочке бежала вечером к одному казаку в
огород, а утром захворала старая баба, но не умерла, ибо холера
была такая поганенькая, что не смогла одолеть даже старуху
(Стародеревянковская Кубанской обл[асти]. Какая-то женщина жила в работницах на Дону, и когда возвращалась домой, ей подарили червоный чипушник (т. е. очипок - старинный головной бор замужней женщины - В. Ч.). В этом чипушнике была холера, которую
работница и занесла домой (слобода Борисовка). Сказано, что народу много умерло в 1892 потому, что это был високосный год.
“Эти високосные годы никогда благополучно не обходятся: если не
люди мрут, так скотина или птица, или страшный голод. А тут еще
вот что: верно, не дурно сказано в евангелии, что перед страшным
судом будут времена голодные, и будут мертвые люди. И будут
воевать цари часто - это, наверное, оно и есть: ждите, добрые люди, скоро кончина веку”. (сл[обода] Борисовка)» [15].
Следствием переписки между Екатеринодаром и Парижем
стала благосклонная рецензия на программу М. Дикарева, помещенная
Ф. Вовком во французском журнале «L’Anthropologie», что ввело
имя кубанца в круг европейски известных ученых [16]. Позднее
на новые работы Митрофана Алексеевича будут откликаться и
другие французские и немецкие научные журналы (например,
«Revue des Revues et Revue d’Europe et d’Amérique» (Paris),
«Κρύπταδιά» (Paris) или «Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde»
(Berlin) [17].
Приведенные М. Дикаревым примеры мифологизации в
народном сознании эпидемии холеры 1892 г. говорят сами за
себя. Но стоит обратить внимание на содержащиеся в них
приметы кризиса мифологизированного мышления, характерного для рубежа XIX-XX вв. Миф сам по себе уже не объясняет
все и вся, в нем обязательно содержится ссылка на серьезные
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источники информации. Причем, указание на то, что об этом
«одна баба рассказывала», теряет свою харизму. Все чаще
безоговорочным авторитетом выступает газета. Тут надо учитывать святую веру россиянина в силу печатного слова, которое олицетворяет в его глазах высшую власть. Сказанное в
газете обретает силу непреложной правды. Отсюда новые возможности и красноречивые примеры мифологизации современной жизни, мимо которых не мог пройти этнограф.
Собственно говоря, открытие и попытка описания некоторых механизмов мифологизации новейших событий отечественной истории последнего десятилетия ХХ в. - это та часть научного наследия М. Дикарева, которая не только не устарела, но и,
на наш взгляд, чрезвычайно актуальна сегодня. Он создал на
эту тему целый ряд работ, объединенных жанровым определением «народные толки (или в украинском варианте - гутірки»):
«Толки народа (в 1892 г.) о скорой кончине мира», «Толки народа (Антихрист - Мышиный царь-Гадюка)», «Толки народа в 1896
году»; «Народные толки 1897 г.», «Народна гутірка з поводу коронації 1896 року», «Толки народа в 1899 г.» [18].
Кубанский ученый моделирует уникальную ситуацию, когда
время создания «нового мифа» от его фиксации этнографом
отделяет минимальная дистанция - от года до нескольких лет.
Срок невозможный, если говорить о мифе классическом, древнем или античном, но вполне реальный на пороге информационного общества. Ситуация, характерная именно для самого
начального этапа его формирования, когда уже есть зачатки
информационного рынка (сотни газет и журналов), но 90 %
населения страны все еще не умеет читать.
Вот как сам М.А. Дикарев намечает контуры нового направления в изучении мифа: «У нас часто высказывается учеными, что
фактов в той или иной области народного мировоззрения собрано
столько, что там уже нельзя найти ничего нового, что теперь уже
можно начинать их обрабатывать и делать соответствующие выводы. Такой взгляд свидетельствует лишь о том, что мы еще не
перестали смотреть на науку, как на предмет собственного удовольствия, и еще не дошли до понимания того, что наука должна
служить культурным целям. Такой взгляд подобен тому, как если
бы кто-то сказал, что духовная жизнь народа дошла до последней
ступени своего развития и на сей ступени окаменела. Но в дейст33

вительности дело обстоит далеко не так плохо: напротив, мы видим, что наш народ, раз от разу, выявляет развитие в духовной
области, хотя и пользуется мотивами и формулами для выражения мыслей, наработанных предшественниками, ибо каждый раз
ему приходится считаться с новыми обстоятельствами жизни».
Таким образом, мифология как традиционная область познания
прошлого опрокидывается в настоящее и даже в будущее, а миф
осознается спутником человечества на всем протяжении его исторического развития. «При таком понимании кажется вполне естественным, чтобы соответствующие научные институции установили
систематические наблюдения в сфере текущей народной жизни;
но таких исследований в действительности нет, и из-за этого большое количество научных материалов полностью гибнет для науки», - заключает Митрофан Алексеевич [19].
Эта мысль, высказанная и лишь в общих чертах проговоренная М.А. Дикаревым на закате жизни, и есть то «золотое зерно» в его творческом наследии, которое осталось
незамеченным И. Франко, и на которое мы посчитали нужным
обратить внимание.
Несомненны заслуги ученого в организации коллективной
записи этнографических материалов на различные темы, особенно по народной ботанике, календарным обрядам и гуляньям
сельской молодежи, по сбору сказок, песен, пословиц и поговорок Воронежской губернии и Кубанской области. Их безоговорочно признали современники. Материалы, собранные М.А. Дикаревым, активно используют представители новейшей этнологии.
Современники справедливо раскритиковали научные экскурсы кубанского ученого в античную, христианскую или средневековую мифологию. Однако непреходящее значение Дикарева-этнографа, на наш взгляд, заключается совсем в другом.
Оно - в постановке проблемы оперативной записи и изучения
мифов нового времени, фактов отражения в народном сознании крупных, судьбоносных событий современной жизни. И в
этом отношении он был одним из первопроходцев.
К сожалению, большая часть собранных или записанных
лично ученым фольклорно-этнографических текстов остается
неопубликованной [20]. Масштаб проделанной им работы будет понятен только тогда, когда современные исследователи
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приступят, наконец, к ее всестороннему критическому изучению, систематизации и научному изданию.
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ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ БАРОКОВІ ЩОДЕННИКИ
В ПОЛЬСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
“Свобода - це мужнє (“надлюдське”) прийняття індивідом вироку долі”, “свобода
- це воля до особистої відповідальності”
(Ф.Ніцше).
Гердерів образ людства - людства, подібного до арфи, на
котрій різні народності являються струнами, - спонукає до рефлексії: одні ж бо струни є активнішими, інші - менш задіяними,
але без них не звучатиме досконала мелодія. Але тут важить і
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сама можливість або неможливість людства почути звук окремої
струни. Так, голос України або ж її образ як України-Русі, України-Рутенії в другій половині XVІІ століття щезає з європейських
джерел як окрема політична одиниця. Україна на довгі століття
стає складовою Російської імперії. “Остаточний розгром Січі Катериною ІІ в 1775 році вже фактично пройшов повз увагу європейських істориків. Деяке пожвавлення інтересу до країни спостерігається лише в короткочасні періоди активізації її політичного життя, пов’язані з діяльністю Мазепи, Пилипа та Григорія Орликів, Андрія Войнаровського. Але загалом період “Великої Руїни” і подальші події на Україні перетворились на велику пустелю
в західноєвропейській історіграфії”1.
У контексті вищезазначеного просвітницька, літературна,
дипломатична діяльність подвижників набуває особливої ваги. А
їхні діаріуші розкривають дивовижні, часом несподівані за формою вияву ознаки національного (якщо за походженням авторів)
або ж націотворчого думання того, хто довіряв паперу найсокровенніше. Наприклад, щоденник одного із них - Пилипа Орлика.
Його п’ятитомний “Diariusz Hetmana Orlika”, розпочатий у 1720му, а перерваний у 1734-му, написаний старопольською, французькою та латиною, водночас презентує проукраїнський стиль
думання. Стиль у тому особливому його розумінні, про який
М.Наєнко пише: “Коли говорять про музику, то підкреслюють, що
загадку стилю слід шукати не у звуках, а в поєднанні їх. У письменників, мабуть, те ж саме: стиль народжується з поєднання
слів, але й з висоти їх розміщення над рівнем душі”2.
Щоденники барокової доби дають надзвичайно багатий
матеріал для оприявнення мислительних стереотипів людини
тих часів. “Ментальність епохи структурує систему інтелектуальної і моральної орієнтації людини. Враховувати її - значить
проникати в таїну формування мислительних стереотипів, в
т.ч. й у історіграфії”3, - наголошує М.Барг.
Пилип Орлик (1672-1742) - генеральний писар покійного Івана Мазепи - був обраний на гетьмана 16 квітня 1710 року. Чому
шведський історик Альфред Єнсен називає Пилипа Орлика
“Дон-Кіхотом вимріяного образу”? Бо ж Україна була названою, а
не рідною його матір’ю. Тому саме багатолітня відданість та
1
Пахльовська О.Є-Я. Українсько-італійські літературні зв’язки XV-ХХ ст. Київ, 1990.- С.197.
2
Наєнко Михайло. Інтим письменницької праці.-Київ, 2003.-С.14.
3
Барг М. Эпохи и идеи....С.15.
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служба Пилипа Орлика “загальному добру матері моєї Вітчизни,
бідної України” (як він сам писав) особливо вражає. І спонукає до
вивчення його щоденника, а також інших, дотичних до нього, віднайдених нами в Польщі матеріалів під особливим кутом зору,
перспективно означеним і в темі цьогорічного семінару як “Національні моделі порівняльного літературознавства” (Варшавський
університет).
Коріння Пилипа Орлика - це чеський баронський рід, одна із
гілок котрого у ХV столітті (під час гусистських війн) перебралася
до Польщі, а згодом осіла в Західній Білорусі. Саме в Західній
Білорусі в селі Косуті поблизу Ошмян4 21 жовтня 1672 року народився Пилип Орлик, котрому судилося стати наступником
Мазепи, гетьманом України і - першим політичним емігрантом в
українській історії.
Батько Пилипа Орлика - шляхтич-католик Стефан Орлик - у
1673 році загинув у бою з турками під Хотином, коли синові не
було й року. Мати - Ірина Малаховська - охрестила Пилипа Орлика в православному віросповіданні. І хоча він розпочав навчання в єзуїтській академії Вільно, але для завершення освіти
переїздить до православної Києво-Могилянської академії, де його вчителем був професор філософії, майбутній місцеблюститель патріаршого престолу - Стефан Яворський5. Саме за реко4

Нині це Гродненська область в Білорусі. Ян із Токар (Токаржевський Карашевич) подає таку біографію Пилипа Орлика: “Пилип із Лазиськ Орлик гербу
“Новина” народився на Білорусі р. 1672, учився в Київській Могилянській
Академії, служив спершу в Києві, опісля в полтавському полку, врешті в генеральній канцелярії. Р. 1698 одружився з Ганною Герциківною, 1702 р. став
генеральним писарем і найближчим співробітником гетьмана Мазепи, 15 квітня 1710 р. у Бендерах обраний генеральною старшиною та запорожцями гетьманом на місце померлого Мазепи. У 1711 та 1712 двічі пробував збройною
боротьбою здійснити свої права на рідній землі. Р. 1714 був з Карлом ХІІ у
Молдавії, а потім разом із ним переїхав до Швеції, де перебував аж до 1720 р.
У 1720 р. через Німеччину, Чехію, Шлезьк прибув до Польщі, де пробув до
березня 1722 року. З Польщі виїхав до Туреччини, де затримався якийсь час у
Хотині над Дністром, потім у Серезі, врешті в Салоніках, проживши тут до
1738 р. Побувавши якийсь час у Чернівцях, потім у Каушанах та в Букарешті,
переїхав гетьман до Яс і там помер у 1742 р.” ( Див.: Ян із Токар Токаржевський Карашевич. Передмова до видання: Діярій гетьмана Пилипа Орлика.
Опрацював до друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич, Видання присвячується світлій памяті незабутнього в історії України першого маршала Польщі Юзефа Пілсудського, Варшава 1936, с.ІХ-Х).
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мендацією Стефана Яворського6 молодий Орлик у 1693 році
обійняв посаду секретаря канцелярії київського митрополита, а
через короткий час був запрошений до гетьманської канцелярії в
Батурин. У 1706 році при безперечній підтримці гетьмана Івана
Мазепи Пилип Орлик досягає однієї з найвищих посад, стає генеральним писарем Війська Запорозького7.
“Гетьманську булаву 38-річний Орлик брав без особливої
радости, розуміючи, що доведеться покласти власне життя на
вівтар обов’язку - адже разом із клейнодами козаки передавали гетьманові турботу про повернення втраченої батьківщини”,
- наголошує Н.Яковенко8. В день виборів Орлика на гетьмана
між гетьманом, з одного боку, та старшиною і військом, з другого, була ухвалена угода, котра відома під назвою “Конституція
прав і свобод Війська Запорозького” (“Pacta et сonstitutiones
legum libertatumqwe Exercitus Zaporoviensis”). Н.Яковенко критично зазначає, що цю промову “нерідко з наївним ентузіазмом9 трактують як “першу конституцію Української держави”,
,
.
,
.
Знаючи це, стає зрозумілим, чому саме до С.Яворського писав П.Орлик листа
від 1/12 червня 1721 року, захищаючи в тому листі честь Мазепи (Письмо Орлика кЪ Стефану Яворскому // Исторические акты, Санкт-Петербург, около
1890 года, с.1-28).
7
У 1698 році Пилип Орлик одружився з донькою полтавського полковника
Анною Герцик, а в 1702 році гетьман Іван Мазепа охрестив першого сина Григора Орлика, котрому згодом судилося також стати великим мазепинцем, продовжити справу батька. Таким чином, Пилип Орлик увійшов до тісного родинного кола козацької еліти.
8
Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України.К.: Критика, 2005.- С.420. На підтвердження цієї думки авторка наводить уривок із вітальної промови (до Карла ХІІ) Пилипа Орлика, в якій Орлик пише
про цей непосильний тягар, в якій “крізь барокове словесне плетиво проступає
щира тривога й розгубленість”.
9
Так, Т.В.Чухліб у підрозділі “Культура правових відносин” слушно, як видається, пише: “ Карл ХІІ Густав документально підтвердив свої повноваження
як протектора України та гетьманської влади, затвердивши актом під назвою
“Confirmatio horeem Pactorum a Pele Sueciae” знаметину українську Конституцію, що була укладена між П.Орликом і старшиною” ( Історія української
культури у п’яти томах. - К., 2003. - Т.3. - С.290)
6
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вкладаючи новітній зміст у формулу “рacta et konstitutiones”.
Насправді ж укладачі акту 1710 р. мислили його як традиційні
для Речі Посполитої рacta сonventa (“договірні пункти”), на дотримання яких обраний володар (там - король, тут - гетьман)
присягав перед “вільним народом” (там - шляхтою, тут - козацтвом). Ідеал договірного правління являв собою стрижень річпосполитської політичної культури, і саме на цей взірець орієнтувалися Орлик та його старшина, надавши своїй угоді навіть
ідентичну з річпосполитськими практиками назву - pacta et
constitutiones. Інша річ, що прийняття Військом Запорозьким
власних “договірних пунктів” стало справді великою подією,
оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави, яка
вперше “самоусвідомила” себе і на формальному рівні зафіксувала розподіл прав та обов’язків між гетьманом і “козацьким
народом”10.
“Згадане П.Орликом право опору, відоме в Європі як jus
resistendi, підводить нас до цінності договірності, характерної
для політико-культурного портрета еліти як європейської взагалі,
так і української зокрема. Основними елементами договірності
виступали вимога поважати права та привілеї підданого, вільний
вибір протекції, вимога захисту. З огляду на дані орієнтації будьяка домовленість розглядалася як акт взаємного зобов’язання.
Підданий обіцяв своєму суверенові “покору, службу і вірність в
обмін на захист і пошанування привілеїв васала й традиції його
країн. Якщо васал мав підстави вважати, що його володар порушує свої зобов’язання, він мав право виступити проти нього на
захист своїх інтересів” або ж просто припинити свої договірні зобов’язання,”- зазначає О.К.Струкевич11. На думку дослідника ролі політичної еліти періоду другої половини ХVІІ -ХVІІІ століть,
найточніший виклад принципу договірності зафіксований в одному із первісних джерел звичаєвого права Середньо-Східної
Європи, котре носить назву “Schwabenspiegel”. Тут О.Струкевич
посилається на цитату, взяту із праці О.Субтельного ”Мазепинці.
Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст.”: ”Ми маємо служити
нашим монархам, оскільки вони охороняють нас, але якщо вони
більше не захищають нас, то ми більше не повинні їм служити”.12
10

Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України.К.: Критика, 2005. - С.420.
11
Струкевич О.К. Політична еліта // Історія української культури у п’яти томах. - К., 2003. - Т.3. - С.335.
12
Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. Київ, 1994. - С.26.
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У барокову добу вважалося традицією вести щоденник: “Подібно всім освіченим українцям того часу, Орлик систематично
провадив щоденник свого життя, “Diariusz Podróżny”, нещодавно
знайдений”13, - писав В.Різниченко, наголошуючи ще в 1918 році:
”Конче необхідно також видати і його”. Перше повне видання копії рукопису подорожнього діаріуша Пилипа Орлика побачило
світ через 70 років - у 1988-му - заходами Гарвардської бібліотеки давнього українського письменства: The Diariusz podrożny of
Pylyp Orlyk (1720-1726); The Diariusz podrożny of Pylyp Orlyk
(1727-1731)14. Але ще в 1936 році у Варшаві із присвятою “світлій
пам’яті незабутнього в історії України першого маршала Польщі
Юзефа Пілсудського” був виданий у передруці з рукопису - перший том щоденника Орлика “Diariusz hetmana P.Orlika”, який
опрацював до друку та супроводив передмовою Ян із Токар Токаржевський Карашевич (Праці Українського Наукового Інституту, том ХVІІ. - Серія історична, книга 3). І то власне тоді в своїй
передмові до видання, друкуючи частину щоденника Орлика, а
саме з років 1720-1723, Токаржевський наголошував, що “конечне потрібно подати до друку ввесь рукопис гетьмана в точній копії з оригіналу”15 (жирним шрифтом підкреслено нами.В.С.). У 1993-му вперше українською мовою побачив світ переклад уривка виданого Токаржевським тексту Орликового діаріу-

13

Різниченко Василь. Пилип Орлик - гетьман України // Різниченко Василь.
Пилип Орлик - гетьман України; Борщак Ілько. Великий мазепинець Григор
Орлик. Історичні оповіді. - К., Український письменник, 1996. - С.109. Цікаво,
що В.Різниченко, вказуючи, що цей щоденник недавно знайдений, відсилає
читача до видання: Biblioteka Warszawska, ІХ, стаття Равіти-Гавронського.
14
The Diariusz podrożny of Pylyp Orlyk (1727-1731). With an Introduction by
Omeljan Pritsak. Distributed by the Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of earlyukrainian literature.
Texts. Volume VI. - 1988. - 868 s.
15
Про плани Токаржевський писав так: «Щоденник гетьмана П.Орлика спляновано видрукувати в п’яти томах. Потім у томі шостому буде подано життєпис гетьмана, детальні відомості про родину графів із Лазиськ Орликів та споріднені з нею родини, збірки додаткових документів, доповнення й реєстри»
(Ян із Токар Токаржевський Карашевич. Передмова до видання: Діярій гетьмана Пилипа Орлика. Опрацював до друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич. Видання присвячується світлій памяті незабутнього в історії України
першого маршала Польщі Юзефа Пілсудського, Варшава 1936, с.ІХ).
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ша, виконаний Валерієм Шевчуком16.
Ідея звільнення України - центральна в спадщині Пилипа
Орлика. Її традиції простягаються на довгі століття - аж до діянь
покоління шістдесятників у ХХ столітті та помаранчевої революції в ХХІ ст. включно. Ян із Токар Токаржевський Карашевич подає таку тяглість цієї ідеї: «На самому початку XVIII ст., коли на
становищі генерального писаря, себто канцлєра Української гетьманської держави, Пилип Орлик обняв керму гетьманської політики, становище Європи взагалі, а східної зокрема, було до такої міри напружене, що найменша іскра могла викликати воєнну
пожежу. Цією іскрою й була справа Курляндії та шведської Ліфтляндії, що викликала Північну війну, де шведська могутність зустрілася з російською та вийшла з цієї зустрічі переможеною.
Тогочасна Франція, що була традиційною союзницею Швеції,
підтримувала Карла ХІІ проти Петра І та його союзників, якими
були Август ІІ саксонсько-польський, Данія й Німеччина, але, зайнята ближчими справами - боротьбою на Рейні та іспанською
спадщиною, не зуміла належно використати Північної війни.
Залишається одначе певним, що завдяки французьким впливам Карло ХІІ особливу увагу присвятив польським справам, підтримав вибір Станислава Лєщинського на польський трон, примусив Августа Саксонського зріктися і збирався скласти між Росією й
Німеччиною сильну коаліцію держав, зв’язаних із Францією. Для
все більше пригноблюваної могутньою Росією України цей момент
видавався слушним, щоб піднести прапор боротьби за волю. У
знесиленій боротьбою партій Польщі, король якої Август сам змовлявся з сусідами, щоб її поділити, дійсні патріоти гарячково шукали рятунку та допомоги для боротьби з російськими та німецькими впливами. Як відомо з його листів до французького двору,
Станислав Лєщинський з Мазепою та з його міністром Орликом
був у близьких стосунках від 1703 р. Коаліція поширювалася на
Україну й Туреччину. Нарешті розпочалася спільна війна й закінчилася полтавською перемогою Росії. Обраний гетьманом Орлик
веде далі діло свого попередника якнайщиріше й якнайенергійніше, оскільки йому дозволяють обставини. Після двох походів на
Україну, які мали безсумнівний вплив на Прутську перемогу турків
над Петром та на умови мирового трактату, Орлик на еміграції веде особисто та через своїх помічників і сина пропагандистсько-

16

Див.: Орлик Пилип. Маніфест; Листи; Подорожній діарій // Хроніка 2000. К., 1993. - С.72-103. Шевчук Валерій. Гетьман-вигнанець // Хроніка 2000. - К.,
1993. - С.61-71.
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дипломатичну акцію з метою створення коаліції проти Росії. В цих
своїх стараннях спирається гетьман на трьох державах - Франції,
Польщі та Туреччині, аж поки у всіх тих країнах російські впливи не
перешкодили йому остаточно зреалізувати ці плани. Величну картину всієї діяльності гетьмана побачимо у сухих і стислих записках
щоденника”17.
Так, Іван Кошелівець у своєму вступному слові до книжки, котра в перекладі Юрія Лободовського на польську мову вийшла в
1986 у Варшаві, озвучує цю вічну проблему на прикладі долі Олександра Довженка дуже гостро: „Powrót Dowżenki na Ukrainę, po
dwudziestoletnim zesłaniu moskiewskim18, był niejako równoznaczny z
nadzieją na możliwość odrodzenia ukraińskiej sztuki narodowej. W
osobistym życiorysie Dowżenki skoncentrowała się cała tragedia
współczesnego Ukraińca: artysty, który nie miał możności
urzeczywistnienia samego siebie w narodowej sztuce; człowieka, który
we własnej ojczyźnie nie czuł się gospodarzem, wreszcie - i to nie na
ostatnim miejscu - troska o losy tych siedmiu milionów Ukraińców,
krórzy zmuszeni są do poniewierki na obczyźnie. I właśnie dlatego
codzienne zapiski, w których Dowżenko z największą otwartością
skarży się na zarzucanie mu nacjonalizmu, na niemożność
prowadzenia twórczej pracy dla Ukrainy, znalazły największy odgłos
wśród młodzieży i nie był to przypadek, że druk tego spadku po
Dowżence wzięło na siebie, z prawem wyłączności, komsomolskie
czasopismo literackie „Dnipro”19. Безперечно, має рацію
О.Пахльовська, твердячи, що “вандалізм посттоталітарного суспільства може бути якщо не припинений, то принаймні маргіналізований, якщо Україна знайде в собі сили протиставити безцеремонній свободі численних імперативів один-єдиний імператив: імператив реальної, а не ілюзорної свободи”20.
17

Ян із Токар Токаржевський Карашевич. Передмова до видання: Діярій гетьмана Пилипа Орлика. Опрацював до друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич, Видання присвячується світлій памяті незабутнього в історії України
першого маршала Польщі Юзефа Пілсудського, Варшава 1936, с.Х-ХІІ. (Праці
Українського Наукового Інституту, том ХУІІ. - Серія історична, книга 3).
18
Історія і тут дає гіркі аналогії: як відомо, коли Пилип Орлик врешті повернувся як гетьман до війська запорозького, то воно на той час уже прийняло
московське підданство.
19
Iwan Koszeliwec, Słowo wstępne(w:) Ukraina 1956-1968, przedruk
fotooffsetowy za: Institut Litteraire, S.A.R.L., Warszawa 1986, s.19.
20
Оксану Пахльовську цитую за: Дроздовський Дмитро. «Моя душа в червоній амазонці...» або помаранчевий вітер на тлі чуми //Сучасність. - 2005. №11.- С.155.
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Іван Котляревський в своїй “Енеїді” ліквідацію Запорозької Січі уявив як падіння античної Трої, котра через тисячі вже літ продовжує відгукуватися в світовій літературі, “і не виключено, - наголошує М.Наєнко, - що подібна доля чекає й історичного руйнування Січі Запорозької. Принаймні в українській літературі ця тема
може претендувати на ранг вічної. А пальма першості в її осмисленні ще довго належатиме І.Котляревському”21. Погодимося з
дослідником: так, Котляревському довго належала пальма першості, але так само довго не був знаним солідний корпус давньоукраїнських творів, в яких ця тема також віднайшла не тільки резонанс,
а й історіософське осмислення. Величезна кількість творів давньоукраїнської історії, літератури, суспільно-політичної думки і досі
не введені до наукового обігу, а їхня активізація, нове прочитання
спроможні висвітлити в новому вимірі як історію літератури загалом, так і джерела вічних її проблем, мотивів.
В щоденнику суб’єкт передає повідомлення самому собі,
йдеться про відомий у науці напрям передачі комунікації по системі
“ЯЯ”.
І йдеться, за Лотманом22, не про той випадок, коли текст виконує
мнемонічну функцію: те друге “я”, котре сприймає, функціонально може бути прирівняним до третьої особи. А відмінність полягає в тому, що в системі “я- він” інформація рухається в просторі,
а в системі “я-я” - в часі. Має рацію дослідник, твердячи, що місце автокомунікації в системі культури значно більш вагоме, ніж
то може здатися на перший погляд. А звернення до самого себе
з текстами, промовами, роздумами - суттєвий факт не тільки
психології, але й історії культури.
Як же функціонує сам процес, коли повідомлення в системі
“я-я” набуває нової додаткової функції? - так ставить питання Ю.
Лотман. Передаючи інформацію самому собі, адресант “внутрішньо перебудовує свою сутність, оскільки сутність особистості
можна трактувати як індивідуальний набір соціально значимих
кодів, а набір цей, у процесі комунікативного акту, змінюється.
Передача повідомлення “я-я” не має іманентного характеру, оскільки обумовлена вторгненням іззовні деяких додаткових кодів та
наявністю зовнішніх поштовхів, які зрушують контекстову ситуа-

21

Михайло Наєнко, Інтим письменницької праці, Київ 2003, с.74.
Лотман Юрий. Автокоммуникация: “Я” и “Другой” как адресаты //Лотман
Юрий. Семиосфера.- Санкт-Петербург, 2004.-С. 164.
22
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цію”23.
Українськість думання Орлика чіткіше проступає у зв’язку з
вищесказаним. Але чи не найбільш виразно - через порівняння.
Так, у 2004 у Варшаві вийшов друком „Diariusz podróży po
Europie w latach 1677-1678” Теодора Біллевича 24 - литовського
шляхтича, який писав польською. Твір визнаний одним із найцікавіших свідоцтв культури Речі Посполитої другої половини ХVII
століття. Та до зіставлення більш надаються твори із серії
“Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego”. Один з цієї серії твір “Diariusz i relacje z lat 1691-1696” Казимира Сарнецького
(Kazimierz Sarnecki)25 є особливо цікавим. Здійснивши порівняльно-зіставне вивчення, доходимо до висновку: про мову твору
Казимира Сарнецького можна сказати буквально те саме, що й
про Орликів. Так само розмірковує і Ян із Токар Токаржевський
Карашевич, який видав у мові оригіналу (тобто в тогочасній
польскій) “Diariusz podróżny”. Так, про особливості першого тому,
який обіймає роки 1720-1723, пише так: “Щоденник гетьмана написаний по-польському. Мова чиста, чепурна, - видко, що гетьман володів нею найвільніше з усіх мов, які знав, хоч іноді трапляються українізми та навіть правописні помилки. Дуже часто
вживає гетьман різних макаронізмів - слів латинських, французьких, церковно-слов’янських, грецьких та турецьких. Перших найбільше, згідно з тодішньою модою, і видко, що наш мемуарист
знав дуже добре латинську мову. Для назв свят і церковних термінів гетьман уживає церковно-слов’янських слів і пише їх кирилицею. Турецьких і грецьких виразів уживає він для різних урядових чи військових технічних означень: як уряди, військові ранги, церковні посади й таке інше”26.
23

Там же.- С.165.
Teodor Billewicz. Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678. Z rękopisu
odczytał, wstępem i komentarzem opatrzył Marek Kunicki-Goldfinger, Biblioteka
Narodowa, Warszawa, 2004.-460 s.
25
Kazimierz Sarnecki. “Diariusz i relacje z lat 1691-1696”.-Wrocław, 1958.- 428 s.
26
Ян із Токар Токаржевський Карашевич. Передмова до видання: Діярій гетьмана Пилипа Орлика. Опрацював до друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич, Видання присвячується світлій памяті незабутнього в історії України
першого маршала Польщі Юзефа Пілсудського, Варшава 1936, с.VІ. Упорядник видання подає такий опис рукопису: “Писані ті щоденні записи на сторінках формату шкільного зшитку. Гетьман їх нумерував, починаючи від кожного року. Є багато сторінок ненумерованих і таких, де числа були потім відрізані підчас оправи в книгу. Рукопис оправлено р. 1882 таким чином, що вклеє24
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Закономірно виникає питання: де ж тут українське? А воно
є в обох творах. Тільки в Казимира Сарнецького знаходимо
інформацію про Палія27, Мазепу, козаків та Січ тих часів, це як
би - оціночний погляд збоку, часто критичний, а то й відверто
незадоволений. А в діаріуші Орлика, сказати б, національна
но на вузьких смужках паперу два малі аркуші (по чотири сторінки) вище і два
аркуші нижче, через що створився формат вузького фоліо. В оправленому
рукописі понумеровано в міністерстві (в авхіві французького міністерства
закордонних справ, де зберігається щоденник. - В.С.) механічним нумератором усі картки, - навіть незаписані, які трапляються на початку і на кінці.
П’ять томів щоденника, оправлених у зелений сапян, знаходяться у відділі:
“Memoire et Dokuments. Polotne (1720). №7,8,9,10,11”. Заголовок цього надзвичайної ваги документу з українського минулого такий: “Diariusz podróżny”.
Порівнявши письмо щоденника з оригінальними підписами й листами Пилипа
Орлика, не маємо сумніву, що це оригінал, писаний рукою гетьмана. Цікавилися вже цим рукописом десь у кінці XVIII чи на початку ХХ віку, бо хтось
відчитував, робив помітки на крисах та на чистих сторінках. Читала, мабуть,
не одна лиш особа, бо письмо поміток різне. У тому часі зроблено з того рукопису неповну копію, пропускаючи уступи, що здавалися переписувачам нецікавими або трудними для переписування, хоч виразне, гарне письмо гетьмана
читається досить легко. Ця копія була в 1804 році власністю графа
Ст.Замойського (Станислав граф на Замосці Замоський (1775-1856), одружений з Софією, князівною Чарториською (пом. 1837)Б примітки автора), від
якого перейшла до бібліотеки кн. Чарториських у Пулавах (а не бібліотеки
Пулаських, як каже І.Борщак) та мала бути віддана до друку, бо її з оригіналом (чи може з якоюсь ще іною копією) звіряв якийсь п.Нєзабітовський, а дозволив друкувати 8 липня 1830 цензор Шанявський у Варшаві. Тепер ця рукописна копія знаходиться в бібліотеці кн. Чарторийських у Кракові. Нею користувалися для своїх розвідок про Пилипа Орлика Фр.Равіта-Гавронський та Хв.
Голійчук, і її неповність мала наслідком чимало хибних поглядів на автора
щоденника. На щастя, знаємо тепер, де заховався оригінал його. Письмо гетьмана чітке, атрамент мало зблід, і небагато таких місць, що їх прочитати тяжко
(с.VІ-ІХ).
27
„Ze Lwowa, 18.XI.1694: Z Białej Cerkwi de data ultima octobris jmp.major
Ebreiscz, natenczas komendant białocerkiewski, pisze, że gdy pułkownik Palej
mimo Białocerkiew do Chwastowa powracał, posyłal do niego oficerów swoich in
occursum dla wiadomości o jego gościnie. Czynił tedy relacyją, iż z Kozakami
Zadnieprskimi siedm wsi chańskich zburzył i pałankę jedną, w której Kozacy
żadnieprscy wzięli 25 dział spiżowych i wszystkie chańskie bogate namioty, które
miał od cesarza tureckiego. Bardzo Palej narzeka na Kozaków Zadnieprskich, że go
nie chcieli słuchać i dslej prosequi successus, boby cały Budziak mogli znieść.
Rozjachał się tedy z nimi nieukontenowany”( Kazimierz Sarnecki. “Diariusz i
relacje z lat 1691-1696”.- Wrocław, 1958.- S.361).
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ідея наскрізь пронизує твір: це його дипломатична діяльність,
спрямована на повернення Україні незалежності. Його щоденник - твір одного із найвидатніших українських державних мужів, як справедливо називав Орлика Токаржевський, має унікальне місце не лише в європейській бароковій традиції, а й у
світовій - від античного «енкоміона»28 до щоденника Самійла
Зорки чи Олександра Довженка.
Отож, індивідуальний набір соціально значимих кодів Автора
щоденника, в даному разі Орлика, включав і той компонент, який
проступає
крізь
плетиво
дипломатичних
контрапунктівукраїнотворчу ідею в її особистісній (Орликовій) просторово-часовій
еволюції від року 1720 (з усім складним досвідом попередніх років)
до останніх записів у 1734-му.
“Письмо гетьмана чітке, атрамент мало зблід, і небагато таких місць, що їх прочитати тяжко (с.VІ-ІХ)”, - це твердження Токаржевського чинне тільки для першої частини щоденника, написаного Орликом у розквіті сил. Остання частина його, котра
охоплює роки 1727-1734, презентує нам уже іншу картину: надто
багато таких місць, які важко піддаються прочитанню; почерк уже
не має тієї чіткості та впевненості, що в першій частині щоденника.
Треба сказати, що поле компаративістичних студій на терені
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давньої літератури загалом є надзвичайно перспективним. Так, наприклад, ще в 1933 році Іван Огієнко віднайшов у Варшаві в
“Archiwum Główne Akt Dawnych” надзвичайно цінну збірку. Це
“Archiwum sekretne, відділ Молдавський і Влоський“ за номером
145, на титулі цих матеріалів зазначено: “Переписка Князя Седмиградскаго Орлика сЪ СтаниславомЪ, королемЪ польскимЪ, папою
и турецкимЪ, султаномЪ, содержащая в себђ 9 бумагЪ”. Подаючи
у збірнику “Записки чина святого Василія Великого. Том VІ, випуск
1-2” за 1933 рік ці 9 листів, Іван Огієнко супроводжує їх таким коментарем: “Варшавська збірка - це 9 листів Орлика чи про Орлика
на 20 картках. Усі листи надзвичайно цінні своїм змістом. Друкую
тут цілу збірку, хоч деякі з цих листів уже друкувалися, але з інших
джерел. Ціла збірка для історії діяльности Орлика за кордоном подає багато цінних рисок та фактів, що ними все цікавилися на королівському замку в Варшаві, а особливо в Варшавській Нунціятурі. Не маючи часу на спеціальну студію про цю збірку, друкую її
як матеріал, сподіваючись, що фахові наші історики негайно ним
зацікавляться”29.
Така певність Огієнка, на жаль, не справдилася до сьогодні.
Всі 9 листів написані французькою, щоденник - польською із латинськими вставками та листуванням, котре велося французькою.
Водночас безсумнівно, що сьогодні, - в часи нововідродженої Української держави - особливої ваги набуває ретельна фахова робота по вивченню, перевиданню і залученню таким чином у науковий обіг (а також, що не менш цінно, - у історикополітичну сферу) українських і дотичних до України текстів барокового часу.

29

Варшавська збірка про Орлика. Подав Іван Огієнко // Записки чина святого
Василія Великого. Том УІ, випуск 1-2. - Львів 1933. - С.201.
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В’ячеслав СУСЛИКОВ,
кандидат історичних наук, доцент Донбаської
національної академії будівництва і архітектури
(м. Макіївка)

БАХМУТСЬКА ПРОВІНЦІЯ У РОСІЙСЬКИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ ДЖЕРЕЛАХ XVIII ст.
У статті на матеріалах російських законодавчих актів
розглянуто процес організації та функціонування Бахмутської
провінції у 1708-1764 рр. Визначено специфіку комплексу законодавчих джерел, досліджено їх тематичний та хронологічний
розподіл, а також на матеріалах відповідних актів розглянуто
особливості адміністративної та податкової системи Бахмутської провінції під час перебування її у складі першої Азовської та Воронезької губерній.
Ключові слова: історичне джерело, законодавчий акт, південь України, Бахмутська провінція.
Особливістю півдня України XVIII ст. було співіснування на
території краю різних форм адміністративно-територіального
устрою, побудованих на протилежних принципах - паланкової
організації Запорозьких Вольностей та централізованої загальноросійської системи управління на землях, що з початком адміністративної реформи 1708 р. увійшли до складу Азовської та
Київської губерній. Зокрема, це стосується Бахмутської провінції
як єдиної частини південноукраїнських земель, яка на протязі
всієї першої половини XVIII ст. була складовою губернської системи. Водночас прикордонний характер провінції наклав свій
відбиток на схему органів влади та принципи управління нею.
Одним з найбільш цілісних та повних джерельних комплексів з цього питання є законодавчі акти Російської держави, оскільки через військове та економічне значення Північного Приазов’я вищі органи влади приділяли неабияку увагу формуванню
адміністративних одиниць на цій території. Водночас, незважаючи на доступність цього різновиду актових джерел, цілісного дослідження законодавства в контексті визначеної проблеми досі
не проводилося. Визначення специфіки адміністрування на території Бахмутської провінції допоможе чіткіше виявити переваги
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та недоліки політики державної колонізації щодо півдня України в
цілому, а дослідження законодавчих актів стосовно питань адміністративно-територіального устрою сприятиме актуалізації
всього комплексу писемних джерел з історії краю, що є нагальним завданням регіональних історичних досліджень.
Важливе значення багатьох законодавчих актів цієї групи стало причиною їх широкого використання для дослідження еволюції
адміністративного устрою півдня України, однак більшість істориків надавали увагу переважно останній чверті XVIII ст., коли відбувалися докорінні зміни у системі управління краєм, у той час як
більш ранні етапи адміністративної реформи, особливо до 1764 р.,
вивчені порівняно слабо. Першим з дослідників, хто звернувся до
законодавчих джерел щодо утворення та функціонування Бахмутської провінції, був А. Скальковський, роботи якого є прикладом
масового використання законодавства, але автор в певних моментах некритично ставився до джерельної інформації [1]. До докладного аналізу окремих актів вдалися у своїх дослідженнях
Д. Багалій та Н. Полонська-Василенко, велику увагу надавши законодавству щодо входження провінції до складу Новоросійської
губернії у 1764 р. [2] В контексті історії адміністративнотериторіального устрою Російської імперії частина актів, що стосувалися території першої Азовської губернії, проаналізована у відомій праці Ю. Готьє [3]. Найвизначнішою працею радянської історіографії проблеми варто визнати монографію В. Кабузана, що
також являє приклад дуже широкого використання законодавства
на базі критичного підходу, що, в сукупності з вивченням інших видів джерел, дозволило автору компенсувати пробіли джерельної
інформації законів щодо особливостей адміністративного устрою
Бахмутської провінції [4]. Однак дослідником, через специфіку його роботи, присвяченій проблемам історичної демографії, не було
визначено особливості побудови системи управління на цій території, зокрема, не встановлено точної дати переходу Бахмутської
провінції зі складу вже неіснуючої Азовської до Воронезької губернії. Серед праць останнього часу, присвячених окремим територіям, якісне дослідження відповідних актів зроблено у статті В. Пірка
та М. Панфьорової [5]., а також у краєзнавчих роботах
В. Подова [6].
Отже, виходячи з історіографії проблеми, можна дійти висновку, що на сьогодні маловивченими залишаються законодавчі джерела щодо особливостей функціонування органів місцевої
влади Бахмутської провінції під час перебування її у складі Азовської та Воронезької губерній. Таким чином, головним завданням
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нашої статті є дослідження комплексу законодавчих актів щодо
утворення та організації Бахмутської провінції 1708-1764 рр. з
метою визначення ступеня повноти та об’єктивності джерельного комплексу, а також виявлення особливих рис діяльності адміністрації даної територіальної одиниці у цивільній, податковій та
військовій сферах.
Джерельною базою даної роботи є законодавчі акти Російської держави, опубліковані у складі різноманітних збірок документів, як загального (“Повне зібрання законів Російської імперії”) [7], так і тематичного характеру [8].
Загалом території Бахмутської провінції за період 17081764 рр. присвячено 44 законодавчі акти. Типологічно (за походженням) вони розподіляються на дві головні групи - іменні та
сенатські акти, що, у свою чергу, складаються з кількох різновидів:
1. Іменні - 21, у тому числі
- іменні (без уточнення походження) - 7;
- оголошені з Ближньої Канцелярії - 2;
- оголошені з Вищої Таємної Ради - 2;
- оголошені з Сенату - 2;
- оголошені з Кабінету - 1;
- височайше затверджені доповіді Сенату або інших органів влади - 5
- надані Сенату або губернаторам - 2.
2. Сенатські - 19, зокрема:
- без уточнення походження - 16;
- внаслідок доповідей інших органів влади - 2;
- внаслідок іменного - 1.
Крім того, у складі комплексу є такі специфічні різновиди актів, як інструкції (3 документи, пов’язані з облаштуванням податкової системи в провінції 1722-1725 рр.) та штати - два акти 1764 р., що стосувалися новоствореної першої Новоросійської
губернії, у склад якої увійшов Бахмутський повіт).
Загалом приблизно рівний розподіл головних тематичних
груп доводить, що, на відміну від інших адміністративних одиниць (укази щодо яких видавалися переважно Сенатом), Бахмутська провінція Азовської губернії привертала більшу увагу
центральної влади. При цьому більшість іменних актів стосувалися передусім питань, пов’язаних з мілітарною складовою життя провінції - збором податків чи провіанту для утримання прикордонних військ. Особливості видання іменних указів (з Ближньої
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Канцелярії, Вищої Таємної Ради тощо) пов’язані, головним чином, з еволюцією системи вищих органів влади в Російській імперії, і такий їх розподіл характерний для всіх законодавчих актів
відповідного періоду.
Тематичне наповнення законодавчих актів щодо адміністративного устрою краю змінювалося залежно від ступеня
реального контролю російського уряду за визначеними
територіями. Загалом в сукупності законодавства щодо
реформування адміністративної системи Азовської губернії
загалом і Бахмутської провінції зокрема виділяються такі
тематичні
- облаштування
групи:
системи влади в губернії та провінції - 7 актів;
- організація збирання податків та обліку населення - 22;
- забезпечення виконання населенням військових повинностей
- 6;
- розмежування земель - 3;
- утворення Новоросійської губернії і пов’язані з цим реформи Бахмутської провінції - 6.
Отже, матеріали законодавства розкривають головні проблеми, пов’язані зі створенням адміністративно-територіальних
одиниць на півдні України. Дуже велика кількість актів щодо
податкової системи була викликана відсутністю у органів
центральної влади надійних даних про кількість та економічний
стан населення територій, приєднаних до Росії за Константинопольською мирною угодою 1700 р. Велика частина законодавства також стосувалася військових повинностей, що було
цілком виправдано з погляду на прикордонний характер нових
провінцій.
Формування Бахмутської провінції як адміністративної
одиниці. Від початку утворення губернської системи, коли постала перша Азовська губернія, а відповідно, і Бахмутська провінція
як
її
складова
частина,
згідно
з
указом
від 18 грудня 1708 р. [7, IV, c. 436-438], дане територіальне утворення згадувалося ще у дев’яти документах, останній з яких датовано 22 квітня 1725 р., не зважаючи на те, що губернія фактично припинила існування вже після 1713 р., коли відбулося остаточне розмежування російсько-турецького кордону за умовами
Прутського та Андріанопольського мирних договорів, після чого
територія Азовської губернії обмежилася власне Бахмутською
провінцією.
При цьому законодавство доволі бідне на фактичні дані щодо
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території або населення провінції, тобто власне південноукраїнської частини Азовської губернії. Так, в указі від 29 травня 1719 р. в
складі провінції визначалися міста Бахмут “со слободы и городки”,
Райгородок, Ямпіль, Сухарів, Краснянський, Боровський, Старий та
Новий Айдар, але, на відміну від інших повітів, для них у документі
не наведено ані кількості подвір’їв на 1710 р., ані кількості податного населення [7, V, c. 701-710]. Показово, що інструкція губернатору
Чернишову від 22 квітня 1725 р. про управління Азовською губернією містила головним чином настанови щодо прикордонної служби
та контролю за переміщенням козаків, отже урядом ця адміністративна одиниця сприймалася не стільки цивільне, як військове утворення [7, VII, c. 454-458].
Акти щодо організації системи місцевого управління Бахмутською провінцією свідчать на користь того, що вона мала
дещо відмінний від адміністративних утворень цього типу характер, оскільки в Бахмуті існували одночасно посади воєводи (воєводська канцелярія була запроваджена тут у 1710 р.) та коменданта провінції (існувала з 1719 р.). Відповідним чином це відбилося в законодавстві щодо призначення посадовців. Так, іменним указом від 14 березня 1727 р. про призначення воєвод до 21
провінції, щодо Бахмутської мова йшла про дві особи Ф. Сенявіна та К. Зибіна [8, II, c. 59]. На підставі матеріалів законодавства можна також стверджувати, що у центральної влади
Російської імперії не було чіткої уяви про реальний стан справ у
провінції, а отже, і підстав для виправдання такого дублювання
управлінських функцій. В сенатському указі від 21 серпня 1733 р.
цитується “доношеніє” Військової колегії, яким пропонувалося
скасувати посаду воєводи в Бахмуті. Сенат натомість вирішив
зберегти подвійну систему управління, через те, що в провінції
“как сборов денежных, так судных, и розыскных, и прочих дел
имеется немалое число” [7, IX, c. 193-194]. Зважаючи на прикордонну ситуацію та наявність казенних соляних промислів в Бахмуті, з цим можна було б погодитися, але вже 28 лютого 1737 р.,
згідно з височайше затвердженою доповіддю Сенату, воєводське правління було наказано перевести, у зв’язку з бойовим діями
до іншого міста, передавши всі його функції коменданту [8, II, c. 457], а 17 грудня 1748 р. сенатським указом воєводу
взагалі відкликали до Петербургу, обґрунтувавши це тим, що
“людей там (в Бахмуті - авт.) весьма малое число” [7, XII, c. 956-957].
19 лютого 1752 р. сенатським указом також було забороне53

но приймати козаків у якості піддячих до Бахмутської провінціальної канцелярії [7, XIII, c. 608], тобто існували проблеми навіть з
кадровим забезпеченням російської адміністрації. Імовірно, реальніша оцінка стану даної адміністративної одиниці в законодавстві 1740-50-х рр. пояснюється посиленням російського впливу в
регіоні після війни 1735-1739 рр., а також частково реформуванням соляних промислів і пов’язаним з цим визнанням владою
складного демографічного становища Бахмутської провінції.
Початкову відсутність у адміністрації даних про населення,
особливо неросійського, на території Бахмутської провінції підтверджують і законодавчі акти щодо формування податкової
системи на цій території. Навіть по проведенню першої ревізії
у 1719 р., що частково охопила і землі південно-східної України,
в
інструкції
Азовському
губернатору
Чернишову
від 5 лютого 1722 р. щодо розподілу зборів на утримання військ
немає відомостей про кількість господарств Бахмутської провінції [7, VI, c. 503-510].
Облік населення. Загалом з 1710 р. по 1738 р. уряд розглядав питання обліку населення на території провінції в десяти актах, з яких переважна більшість (6 документів) стосувалася саме
українських переселенців. І якщо першим указом з цього питання
від 6 березня 1710 р. пропонувалося не переписувати українців у
першій Азовський губернії [7, IV, c. 479], оскільки їх все одно не
мали права вносити до подушного оподаткування, то практично
всі інші акти мали на меті посилення контролю за переселенням
українців на землі Бахмутської провінції. Так, спеціальний перепис “черкас” Азовської та Київської губерній проводився згідно з
указом від 28 вересня 1714 р., особливо наголошувалося на
цьому і в указі від 10 травня 1722 р. [7, V, c. 123, VI, c. 675-676].
Слід зазначити, що в останньому випадку законодавчий акт було
видано у зв’язку з розподілом податків на утримання полків, і
вимоги уряду, зважаючи на те, що українці не обкладалися тими
самими зборами, виглядають далекими від фінансових питань і
можуть сприйматися як намагання контролювати переселення
місцевого населення.
Доволі відверто ці завдання влада ставила у подальших
актах - указом від 11 лютого 1731 р. вимагалося щорічно складати
відомості
про
новозаселені
українські
села
краю [8, II, c. 240], а іменним указом від 3 липня 1732 р. пропонувалося такі ж відомості подавати і при переселенні з державної чи приватної ініціативи [7, VIII, c. 874]. Що стосувалося
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власне Бахмутської провінції у той час, коли вона знаходилася
у складі Воронезької губернії (1725-1764 рр.), то обліку на її території українських переселенців присвячено сенатський указ
від 5 червня 1738 р. [7, X, c. 502-503]. Отже, законодавство
щодо переписів населення на території провінції мало чисто
фіскальне значення лише стосовно російського населення, а
по відношенню до українського виконувало також функції контролю за процесом народної колонізації.
Зазначимо також, що серед законодавчих актів фіскального
характеру етнічний підхід був домінуючим. У шести актах в якості
суб’єкту перепису згадуються українці, у двох йдеться виключно
про російське податне населення, і ще в одному,
від 27 листопада 1715 р., мова йде про татар [7, V, c. 151]. Єдиним актом, в якому наявний чисто територіальний підхід, є указ
від 24 серпня 1713 р. про перепис новозаснованих поселень
Азовської та Київської губерній [7, V, c. 50-51].
Створення податкової системи. Власне система оподаткування населення в адміністративних одиницях півдня України
розглядалась у 12 актах. Перший з них, від 6 листопада 1712 р.,
носив “цивільний” характер, і стосувався проведення збору податків з населення Азовської губернії, і Бахмутської провінції зокрема, за переписними книгами 1712 р. (оскільки, як вже
зазначалося,
по
цій
території
не
було
даних
за 1710 р.) [7, IV, c. 681]. Пізніші ж акти, пов’язані з запровадженням
податків
на
утримання
військ,
а
це
укази
від 11 січня 1725 р., 20 квітня 1725 р.
та 5 травня
Про обмежену
1725 р. [7,
кількість
VII, c. 448-449,
оподатковуваного
468-471, 598-599].
населення на цій
території свідчить той факт, що першим з цих указів до оподатковуваних були віднесені навіть священики. Про занадто низькі
суми зборів згадується і в тексті указу від 12 березня 1714 р.,
яким Азовську губернію звільнили від грошового утримання
Азовського та Троїцького полків [7, V, c. 87]. Ще два податкові
акти пов’язані з соляним виробництвом Бахмутської провінції це укази від 21 червня 1740 р. про тимчасову передачу соляних
зборів
до
Азовської
канцелярії [7, XI, c. 162]
та
від 10 квітня 1758 р. про приєднання “за малочисленностью” подушних зборів з провінції до річних соляних сум, що зайвий раз
підтверджує специфіку краю - низьку кількість податного населення [7, XV, c. 186-187]. Ще один законодавчий акт нагадує про
прикордонний статус Бахмутської провінції - 12 травня 1737 р.
Сенат скасував збирання з неї податків через зруйнування через
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татарський напад [7, X, c. 145-146].
Отже, законодавство щодо запровадження податкових зборів включає до себе як акти обліку населення, так і документи
власне фіскального характеру.
Військові повинності населення. Важливою складовою діяльності російської провінційної та губернської адміністрації в
регіоні, з погляду на прикордонний статус земель, було забезпечення виконання населенням військових повинностей - рекрутської та натуральної (постачання до війська провіанту). В
цілому ця проблема розглядалася у 6 актах, що стосувалися
забезпечення армії провіантом та постачання рекрут. Чотири
документи цієї групи присвячено звільненню окремих територій
чи груп населення від цих повинностей. Іменним указом
від 5 жовтня 1713 р. скасовувалося збирання провіанту з господарств Азовської губернії, де залишалися діти й жінки рекрутів [7, V, c. 56-57], а згідно з указом від 9 листопада 1730 р. Бахмутську провінцію Воронезької губернії звільнили від збору
рекрут через те, що її населення платило збори на утримання
ландміліції [7, VIII, c. 341-342]. Один указ також стосувався
українського населення Азовської губернії, за яким з
19 грудня 1718 р. його заборонялося залучати для будівельних
робіт поза межами краю [7, V, c. 603], а, згідно з височайше затвердженою доповіддю Сенату від 14 березня 1735 р., населення прикордонних провінцій звільнили від постачання провіанту до армії через неврожай та посуху [8, II, c. 367]. Це підтверджує порівняно слабку організацію адміністративної системи в
окраїнних провінціях та неефективність застосування до земель з низькою кількістю населення та слабким господарчим
розвитком загальнодержавних схем управління.
Питання
землеустрою.
Два
акти
від 7 лютого та
2 серпня 1728 р. стосувалися підготовки карти повітів Воронезької
губернії, у тому числі й Бахмутського [7, VIII, c. 12, 70-72]. Ще два
документи регулювали питання землеустрою на окремих територіях. З них більш цінні відомості містить указ від 13 травня 1736 р., у
якому йшлося про захоплення земель донських козаків представниками російської адміністрації, зокрема, командувачем ландміліції
Таракановим. Особливістю даного документу є те, що в його тексті
процитовано загалом п’ять доповідей та реляцій як з боку Тараканова, так і донської влади, щодо фактів захоплення земель та обґрунтування прав власності на них [7, IX, c. 812-825].
Отже, комплекс законодавчих актів щодо управління Бах56

мутською провінцією під час перебування її у складі Азовської та
Воронезької губерній в цілому налічує 38 документів, у яких розкриваються питання організації на приєднаних до Росії землях
податкової системи та військових повинностей населення. Особливістю актів цього часу є виражена непослідовність дій уряду,
через нестійкість місцевої влади та неврахування нею особливостей регіону.
Акти щодо утворення першої Новоросійської губернії та реформування Бахмутської провінції у 1764 р. слід визначити як
окрему групу законодавства через її яскраво виражену специфіку.
Найвідомішим та найбільш цитованим у історіографії актом
стосовно цього періоду є указ від 22 березня 1764 р. про створення Новоросійської губернії. Структурно він поділяється на 20
пунктів затвердженої Катериною ІІ доповіді та Плану роздачі казенних земель з 8 розділів та 37 пунктів. Слід визнати, що нове
адміністративне утворення не носило характеру звичайної губернії, а є перехідним від військово-землеробського поселення до
повноцінної цивільної адміністративної одиниці. Це доводить
аналіз затвердженої доповіді, з 20 статей якої 12 були присвячені визначенню структури полків та укріплень, а ще 3 - комплектуванню поселення кадрами. У той же час питання торгівлі розглядаються у двох пунктах, митній політиці присвячено лише один
пункт [7, XVI, c. 657-667].
Це ж стосується й інших актів, якими доповнювався хід адміністративної реформи краю. Так, в указі від 11 червня 1764 р. щодо переходу до Новоросійської губернії Української лінії та
Слов’яносербії військовим проблемам присвячено 7 з 11 пунктів,
розмежуванню земель - 3, питанням торгівлі - лише
один [7, XVI, c. 795-799]. Таким чином, у законах щодо Новоросійської губернії не стільки пропонувалося створити цілком нову адміністративну одиницю, скільки вдосконалити старі військові поселення. Указ від 26 березня 1765 р. про утворення чотирьох канцелярій також розглядає всі складові губернії - Новоросію, Катерининську
провінцію,
Бахмутський
повіт
та
передані
від Гетьманщини містечка як окремі, полишені адміністративної
єдності території [7, XVII, c. 102-103]. Це дозволяє розглядати у
якості головної ідеї законодавства щодо новоутвореної губернії не
стільки сприяння колонізації регіону, скільки механічне об’єднання
всіх різнотипних прикордонних військових поселень в одну адміні-
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стративну одиницю після з’ясування неефективності попередніх
схем управління.
Серед актів щодо реформування губернської системи слід
виділити законодавство щодо підпорядкування адміністрації Новоросії органів управління Бахмутською провінцією. Це укази
від 11 липня 1768 р. щодо підпорядкування новій губернській
адміністрації
Бахмутського
провінційного
магістрату [7, XVIII, c. 699-701] та від 22 серпня 1722 р. з цього ж питання
(останній знадобився через незадоволення купецтва провінції
перетворенням
провінційного
магістрату
на
міський) [7, XIX, c. 560-561].
Також на цьому етапі відокремлюється така доволі специфічна
група
законодавства,
як
акти
щодо
зміни
адміністративного підпорядкування не територій, а окремих
населених пунктів - таким є указ про перехід до Новоросії
Бахмутської
фортеці
від
13
квітня
1765 р.
[7, XVII, c. 116]. Подібні документи були покликані до життя недосконалістю та штучністю попереднього адміністративного поділу
частини території півдня України, і суперечності щодо цих територій простежуються і в законодавстві, що належить до наступного етапу реформування системи управління в регіоні.
Загалом, виходячи з аналізу матеріалів російського законодавства, можна визначити певні особливості процесу розповсюдження губернського устрою на територію півдня України. Створення Бахмутського повіту (спочатку першої Азовської, згодом
Воронезької губерній) було окремим актом, заснованим на наявності на цій території економічних інтересів російської влади
(стратегічно важливих соляних промислів). Утворення ж
у 1764 р. Новоросійської губернії мало сприяти ефективнішому
управлінню прикордонними поселеннями (вся її територія складалась з військових одиниць) та продовжувало політику блокування Запорожжя з Півночі.
В цілому законодавство 1708-1764 рр. щодо Бахмутської
провінції як складової губернської адміністративної системи являє собою доволі цілісний джерельний комплекс, що охоплює всі
сторони цього процесу. У ньому можна визначити такі групи актів:
- акти ситуативного характеру (пов’язані з адміністративнотериторіальними аспектами військово-політичного протистояння
на півдні України. Для даної групи показовими є укази про утворення Азовської губернії 1708 р. щодо управління Бахмутською
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провінцією 1710-1740-х рр.);
- документи концептуального характеру (пов’язані з формуванням нових адміністративних утворень 1764 р.);
- акти територіального спрямування (головним чином визначали організацію управління та заселення приєднаних до Росії
територій);
- укази щодо вдосконалення податкової системи (пов’язані зі
слабкістю російської адміністрації на територіях, що потрапили
під її вплив після 1700 р., та зі складнощами процесу державної
колонізації краю. Типовий приклад - акти про переписи населення першої Азовської губернії 1710-1722 рр.).
- законодавчі акти, що відбивали національну політику Російської держави на території краю. Серед них можна виокремити
підгрупи документів дозвільного характеру, що стосувалися надання пільг різноманітним іноземним (не обов’язково неукраїнським) переселенцям, а також актів обмежувального характеру,
якими уряд прагнув зменшити колонізаційний вплив корінного
населення на півдні України. До першої підгрупи можна віднести
укази про пільги переселенцям з Польщі, до другої належать законодавчі акти щодо виселення українців з Дону 1740 р. тощо;
- укази щодо адміністративного статусу окремих населених
пунктів (з’явилися під час широкомасштабної адміністративної
реформи 1764 р., пов’язані були з тим, що Бахмутська провінція
як адміністративна одиниця мала дуалістичний характер - військова влада була фактично незалежна від цивільної, тому при
переході її до складу Новоросійської губернії Бахмутську фортецю довелося передавати окремим указом).
За формальними ознаками законодавство щодо Бахмутської провінція 1708-1764 рр. поділяється на дві великі групи сенатські (19) та іменні укази (21). Кожна з груп законодавства
має своєрідний внутрішній поділ у різні періоди колонізації краю,
на що вплинули як об’єктивні (зміни політичної ситуації, рівень
законодавчої ініціативи крайової влади), так і суб’єктивні (персональні) фактори.
Кількість виявлених нами за іншими збірками законів, неопублікованих у “Повному зібранні законів”, складає лише 5 актів, тобто 11%. Однак відомо, що у ПСЗ не увійшли, головним
чином, акти щодо військового аспекту колонізації півдня України XVIII ст., а оскільки ми визначили, що процес утворення Бахмутської провінції носив яскраво мілітарний характер, тому
актуальним завданням є архівна евристика раніше неопубліко59

ваних законодавчих актів з метою якомога повної актуалізації
комплексу писемних джерел з даної проблеми.
Отже, комплекс російських законодавчих актів щодо утворення та функціонування Бахмутської провінція як адміністративно-територіальної одиниці півдня України складає цілісну систему актових джерел, що визначали як територіальний поділ краю
на різних етапах його історії, так і процес формування системи
місцевого управління та її уніфікації за загальноросійськими зразками.
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Анатолий ВЕРШИГОРА,
краснодарский историк-краевед

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К.В. РОССИНСКОГО В ОЦЕНКЕ ПРОФЕССОРА
К. П. ПАУЛОВИЧА
Исследователями дореволюционного времени и современными краеведами отмечена исключительно высокая роль кубанского литератора протоиерея Черноморского казачьего войска К. В.
Россинского в становлении образования в Черномории. При его
непосредственном участии в 1806 г. было открыто Екатеринодарское уездное училище, а сам он стал его смотрителем. Будучи
человеком высоких гуманистических помыслов, К. В. Россинский,
тем не менее, трезво смотрел на жизнь. Не надеясь особенно на
власти, он одновременно с проповедью православия и человеколюбия самым активным образом собирал пожертвования. Используя их, а также личные средства, при относительно незначительных поступлениях от Войска, он с 1811 по 1813 гг. организовал
при уездном училище два гимназических класса, а в последующем открыл приходские училища в десяти селениях Черномории
и духовное училище в Екатеринодаре. К 1819 г. казачий просветитель подготовил все для открытия Черноморской (Екатеринодарской) гимназии [1]. Войсковая канцелярия обязалась построить для
нее дом. Дополнительно, сверх накопленных просветителем
средств, для гимназии были собраны пожертвования в сумме более 14 тыс. руб. [2].
К. В. Россинский добился согласия на открытие гимназии
через Училищный комитет при Харьковском императорском университете. Одновременно он настоятельно просил прислать
училищного чиновника, который мог бы дать заключение о работе учебных заведений Войска, которые не проверялись специалистами со дня их основания. Однако получивший предписание
выехать в Черноморию директор училищ Екатеринославской
губернии Мизько заболел и к назначенному дню 91 октября 1819
г.) приехать не смог [1]. Тогда К. В. Россинский перенес открытие
гимназии на 17 мая 1820 г. В этот день в Екатеринодаре открывалась ежегодная Троицкая ярмарка, а на речке Кочеты собирались полки Войска, выступавшие на Кордонный рубеж. Все это
делалось, чтобы собрать дополнительные пожертвования на
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учебные заведения Черномории.
Занятия в гимназии начались до ее официального открытия
- в октябре 1819 г. К.В. Россинский был назначен «исправляющим должность» директора гимназии, но без жалованья, что
ставило его в затруднительное положение из-за больших личных затрат на образование.
На открытие гимназии прибыл профессор Харьковского императорского университета Константин Павлович Паулович. Еще
до официальной церемонии он начал скрупулезно проверять
знания гимназистов и организацию обучения. После гимназии
обследовал уездное училище, а затем и все приходские школы.
Это было своеобразным экзаменом системы образования в
Черномории, выстроенной просветителем. К. П. Паулович
представил в Попечительство Харьковского учебного округа
подробный отчет об учебных заведениях Черномории [3].
К. П. Паулович отметил, что гимназия (2 гимназических класса) была образована еще в 1811 г., но только с 1819 г. стали
выплачивать специальное жалованье учителям. К приезду профессора в гимназии было по-прежнему 2 класса.
В 1-м классе преподавали Закон Божий, Изъяснение Евангелия и катехизис, алгебру, геометрию, русскую грамматику, чистую логику, всеобщую и российскую историю, географию, французский и латинский языки, рисовальное искусство.
Во 2-м классе изучали также начала риторики.
Сам К.В. Россинский вел занятия по Закону Божьему с 8 до
9 часов утра. В его отсутствие учил детей диакон Яков Лавров.
К. Паулович отметил преподавателей: Ивана Сбитнева
(физика и математика), Василия Фортунатова (история) и Василия Толмачева (словесные науки). Особенно понравилось К.
Пауловичу то, как гимназисты знают наизусть стихи.
К сожалению, Сбитнев и Фортунатов просили перевести их
в другой город.
10 мая 1820 г. К.П. Паулович устроил испытания ученикам
гимназии. Из 15 испытуемых большинство отвечали хорошо. Но
во французском языке (учитель Иван Сбитнев) многие оказались слабыми, кроме того, 4 ученика вообще не пришли на занятия.
Причина слабых успехов в изучении французского заключалась в том, что язык начали учить недавно. Кроме того,
занятия нередко приостанавливались из-за осенней грязи и
опасности нападений с левого берега Кубани.
Далее в своем отчете К.П. Паулович отметил, что в гимна62

зию принимали тех, кто уже учился в уездном училище и проявил способности. Перед началом каждого учебного года проводили испытания и тех, кто хорошо показал себя, награждали
книгами и похвальными листами. Как лучших среди учащихся
профессор отметил Михаила Тарановского и Петра Литевского,
произведенных за успехи в урядники. Окончившим гимназию
выдавали аттестаты. Но случалось, что по воле родителей дети
оставляли школу. Проверяющий отметил как недостаток то, что
родители покупают детям мало книг.
Гимназическая библиотека насчитывала 723 книги. Часть
из них составляла недвижимое отделение, другие - предназначены были для продажи. По современным понятиям, это был
книжный магазин. Кроме того, в гимназии было два глобуса, земной и небесный, а также карты материков, мира, Восточной и
Западной Римской империи, которые использовались на занятиях в качестве наглядных пособий. В гимназии не было физических инструментов и эстампов для рисования. Бумагу частично
выдавала Войсковая канцелярия, бедных учеников К. В. Россинский снабжал бумагой за свой счет.
Проверял К.П. Паулович и уездное училище, основанное 1
августа 1803 г., но утвержденное только 12 декабря 1806 г. В
1-м классе училища преподавали Закон Божий, Священную
историю, арифметику, Российскую историю, грамматику, чтение книг, чистописание, чтение и писание латинского языка, во
2-м - катехизис, Евангелие, арифметику, геометрию, физику,
всеобщую историю, российскую историю, Российскую географию, латинский язык, рисование. По окончании училища проводили испытания. В штате училища были смотритель, два
учителя, диакон. 49 учеников из 61 приняли участие в испытаниях, большая часть из них отвечала хорошо. К.П. Паулович
особо отметил хорошую подготовку детей и старание учителя
математики Захария Венецкого, из студентов Харьковского
университета. Посчитал возможным наградить его чином.
Кстати, учитель заведовал гимназическим книжным магазином.
В день открытия гимназии было много гостей, среди них - войсковой атаман полковник Г.К. Матвеев, всегда поддерживавший К.В.
Россинского. Там вполне мог быть и отец Хан-Гирея, войсковой
старшина Ханук. Он проживал на хуторе у Павловского поста на правом берегу Кубани. У него было четверо сыновей и пять дочерей. Но
с ним жили только Хан-Гирей и три дочери. Первая жена Ханука
умерла и в 1820 г. он женился на Биче Ганжуковой, совместных детей у них не было [4].
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К. Паулович ознакомился со всеми училищами Черномории. В Тамани, где было 24 ученика, хорошее впечатление на
него произвел учитель Семен Базилевич. Особо К. Паулович
отметил, что на проводимых им испытаниях присутствовали
двое черкесов: Бек Мурза Ислам Оглу бей и Султан Селим Гирей. Добавим, что капитан русской службы Селим-Гирей был
ногайцем и являлся племянником последнего крымского хана.
В отчете К.П. Паулович сообщал, что К. В. Россинский прекрасно образован, может судить о подготовке учителей и способностях учеников. Усерден в воспитании юношества и ценит образование. Открыл десять училищ в городах Тамани и Темрюке,
селениях Гривенном, Пластуновском, Брюховецком, Роговском и
других. Ведет записи по истории училищ и политической истории Черномории, с которыми профессор ознакомился и нашел
их полезными для истории Российского государства.
Между тем К. Россинский заявил К. Пауловичу, что хотел
бы освободиться от обязанностей исполняющего должность директора гимназии по той причине, что его не утверждает Училищный комитет при Харьковском университете.
К. П. Паулович остался доволен постановкой обучения в
Черномории. Он высказал мнение, что если К.В. Россинский будет освобожден от заведывания училищами, то их со временем
могут закрыть, поскольку замены ему в Черномории нет. Присланный же со стороны специалист будет долго изучать быт и
нравы своеобразного населения Черномории. В этом вопросе он
был прав. Возвратившись в Харьков, К.П. Павлович, чем мог,
помогал просветителю и в своих письмах просил его не оставлять пост директора. Но в конце 1825 г. К.В. Россинский скончался. Как и предвидел К.П. Паулович, достойной замены ему не
нашлось, и в течение последующих пяти лет его доброе начинание пришло в упадок.
Приведем еще сведения о проверке учебных заведений
Екатеринодара в 1824 г. [5].
В гимназии было четыре класса. В библиотеке насчитывалось 299 книг, 10 рисованных карт, 1физический инструмент. В
штате состояли директор, письмовод и пять учителей.
Испытуемые показали следующие результаты (таблицы составлены автором).
Классы
1-й класс
2-й класс
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Учеников
10
7

«Хорошо»
1
1

«Средне» «Слабо»
3
6
2
2

3-й класс
4-й класс

7
3

7
3

В уездном училище книг было 880 экземпляров. Успехи
учащихся видны из следующей таблицы:
Классы
1 класс
2 класс

Учеников
16
11

«Хорошо»
8
4

«Средне»
8
7

65

ЛИТЕРАТУРА
1. Кияшко И.И. Войсковой протоиерей о. Кирилл Россинский / И.И.
Кияшко // Кубанский сборник. Т. 18. Екатеринодар, 1913.
2. ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 354. Об учреждении войсковой гимназии.
Среди жертвователей были священники Кирилл Россинский, Федор Подопригора, Григорий Демяновский, Диомид Попка, Бордаимов,
генерал Ф. Я. Бурсак, офицеры Я. Вербицкий, Дубонос, В. Оленин, черкес Шагангирей Гусаров и его сын, казаки К. Вовкодав, В. Самарский и
др. Суммы пожертвований были различны, от 5 коп. (Иван Лях) до дома
(А.И. Бондаревский).
3. Российский государственный исторический архив, г. СанктПетербург (РГИА). Ф. 733. Оп. 49. Ед. хр. 463. Попечительство Харьковского учебного округа Л. 1-16.
4. Вершигора А.Д. Султаны Ислам-Гиреевы на службе Черноморского казачьего войска и России / А.Д. Вершигора // Из истории дворянских родов Кубани. Краснодар, 2000; Вершигора А.Д. Хан-Гирей (18081842). Неизвестные страницы жизни и деятельности / А.Д. Вершигора //
Научная мысль Кавказа (Ростов-на-Дону). 2001. № 2.
5. РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Ед. хр. 540. Л. 74 об.

ББК 91.9: 67.2 (4 Укр)

Володимир КРАВЧЕНКО,
доктор історичних наук, професор
Юрій КРАСНОНОСОВ,
кандидат історичних наук, доцент
Донецький юридичний інститут МВС України
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(СЕРЕДИНА ХХ -ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
На зламі ХХ-ХХІ ст.у процесі трансформацій українського соціуму певні зміни відбулися як в організації та функціонуванні Верховної Ради України - вищого законодавчого органу країни, головного чинника становлення парламентаризму в державі, так і у діяльності місцевих рад - органів місцевого самоврядування. Дослідження цієї проблематики неможливе без всебічного вивчення широкого кола джерел, ґрунтовного аналізу документальної бази. Постановка питання в даній площині, наукове узагальнення та переосмислення практичного досвіду роботи Верховної Ради, місцевих
рад дозволить уникнути помилок та прорахунків у подальшому
процесі державотворення, організації та функціонування парламе66

нту, місцевого самоврядування України на сучасному етапі - саме
це й визначає актуальність зазначеної наукової розробки.
Детальне вивчення, всебічний аналіз становлення та розвитку парламентаризму, місцевого самоврядування, історичне
опрацювання архівних та документальних матеріалів з вказаної
теми показали, що узагальнюючі історіографічні роботи цього
напрямку в Україні відсутні. Однак, різним аспектам з вказаної
проблематики присвячені окремі праці, зокрема, істориків. Спеціально питання стосовно джерельної бази з проблеми організації та діяльності Верховної Ради, місцевих рад України у зазначений період не розглядалося [1 - 14].
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі новітніх
методологічних підходів дослідити джерельну базу з проблеми
становлення парламентаризму, організації та функціонування
Верховної Ради, місцевих рад України середини ХХ - початку ХХІ
століть.
Наукова новизна роботи визначається насамперед тим, що у
вітчизняній історіографії це є перша спроба комплексного розгляду
першоджерел, їх ролі у процесі вивчення та узагальнення практичного досвіду діяльності Верховної Ради, місцевих рад України на
зламі століть.
Джерельну базу з проблеми дослідження організації та діяльності Верховної Ради, місцевих рад України на зламі ХХ-ХХІ
століть складають документи та матеріали, які умовно можна
поділити на кілька груп. Це і виступи та доповіді керівників парламенту - Голови Верховної Ради України та заступників, голів
комітетів парламенту, керівників фракцій та груп, народних депутатів Верховної Ради України та інших державних діячів, партійних функціонерів; це і офіційні політичні документи та законодавчі акти парламенту країни; це і архівні матеріали, що переважно
зберігаються у поточному архіві Верховної Ради та центральних
державних архівах; це і періодичні видання; це і інформаційні
ресурси „Інтернету”; це і мемуари учасників подій.
Зазначений корпус джерел притаманний для дослідження
вказаної проблематики в основному 90-х років ХХ - початку ХХІ
ст. Якщо поглибитися у радянські часи, зокрема у 50 - 80-ті рр.
ХХ ст., то цей корпус джерел необхідно розширити, включити до
нього праці В.І. Леніна, інших партійних та радянських діячів, документи та матеріали компартії України, законодавчі акти УРСР,
документи та матеріали державних архівів, статистичні збірники,
періодичні видання, особливо центральної республіканської та
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місцевої преси.
Серед різноманітних за походженням, видовими ознаками
і змістом друкованих та неопублікованих джерел, що надають
досліднику інформацію, окрему групу становлять праці та оприлюднені доповіді керівників, лідерів країни, державних та партійних функціонерів різного рівня [15 - 16]. Особливе значення
мають праці голів Верховної Ради України - Л.Кравчука,
І.Плюща. О.Мороза, О.Ткаченка, В.Литвина [17 - 23]. Саме вони
у відповідності до історичних традицій, регламенту роботи Верховної Ради України 1-ІV скликань звітували перед народними
депутатами, виборцями за певний період діяльності парламенту, а їх звіти несуть у собі корисну й цікаву для дослідника інформацію.
Вагому групу джерел складають законодавчі акти, документи та матеріали вищого законодавчого органу державної влади.
Серед цього блоку джерел чітко окреслюються дві підгрупи.
До першої відносяться закони та підзаконні акти, а це в першу чергу Конституція України [24], яка стала подією не лише
державно-правового, а й суспільно-політичного значення. Серед
інших завдань Основний Закон створив юридичну базу для розробки і прийняття нових законів, інших державних та нормативних актів. До першої підгрупи, безперечно, належать також кодекси, закони, особливо базові.
До другої підгрупи слід віднести постанови, звернення, регламенти, положення, розпорядження, повідомлення Верховної
Ради України. У комплексі перераховані нормативні акти законодавчо-розпорядчого характеру визначали та визначають правові
засади функціонування місцевих рад, органів державної влади
та управління, їх компетенцію і коло повноважень у галузі державного, господарського та соціально-культурного будівництва,
регулюють питання взаємовідносин між інститутами державної
влади та місцевого самоврядування [25-26] тощо.
Офіційні політичні та законодавчі документи, прийняті Верховною Радою на зламі ХХ-ХХІ століть, опубліковані, зокрема, у
документальному збірнику „Закони України: 1995-2000 рр.”. Це
видання Інституту законодавства Верховної Ради. Оригінальністю даного видання є те, що в ньому закони і постанови Верховної Ради розміщені в хронологічній послідовності і подаються
систематизовано згідно зі сферами функціонування суспільства.
Це дозволяє не лише швидко віднайти необхідний документ, а й
легко простежити ті зміни та доповнення, що вносилися періоди68

чно до нього. Це видання широко репрезентує ті закони і постанови, що забезпечували організацію і порядок роботи Верховної
Ради, її законотворчу, міжнародну діяльність, крім того, в ньому
містяться базові закони, що регулюють економічне, суспільнополітичне, духовне, міжнародне життя суспільства [27].
Ширшу інформацію про роботу парламенту дає офіційне
його видання щотижневик „Відомості Верховної Ради України”.
У ньому, крім законів і постанов, вміщуються документи, що
регулюють роботу Верховної Ради (регламенти, положення,
розпорядження Голови та його заступників, повідомлення комітетів, тимчасових спеціальних і слідчих комісій). Публікується
також і інформація про термін проведення сесій, засідання комітетів та комісій, повідомлення про міжнародні зв’язки України, візити парламентських делегацій, посадових осіб законодавчого органу до зарубіжних держав та іноземних делегацій, у
тому числі і парламентських, - до України, офіційні прийоми та
зустрічі, підписання міжнародних договорів, угод, конвенцій,
про дати, місце проведення прес-конференцій керівників Верховної Ради тощо. За матеріалами цих збірників можна простежити механізми прийняття рішень, стиль діяльності керівництва, голів структурних підрозділів тощо.
Найважливіше місце у масиві джерел щодо досліджуваної
проблеми займають архівні документи, що зберігаються у фондах центральних державних архівів, зокрема, у Центральному
державному архіві вищих органів влади й органів державного
управління України (ЦДАВО України), Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України).
Певна частина використаних документів, зокрема, тих, що
хронологічно відносяться до розглядуваного періоду, зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів
державної влади та управління України (ф.1 - Верховна Рада
України).
Багатий фактичний матеріал зберігається в фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України.
Найбільш репрезентативними серед них є документи Комуністичної партії України. Матеріали фонду ЦК Компартії України (ф.1,
оп.11, 31, 32, 33). з одного боку, проливають світло на питання
причин та наслідків кризового стану комуністичної ідеології, а з
іншого - на генезу в бік незалежності значної частини представників комуністичної, а згодом лівої більшості у Верховній Раді
України. До джерельної бази з досліджуваної проблеми нале69

жать також і документи інших політичних партій та громадських
організацій, що зберігаються у цьому архіві. Вони містять додаткову й важливу інформацію для дослідника.
Велика частка документів, що відносяться до досліджуваної
теми, сконцентрована у фондах поточного архіву Верховної Ради України. Хронологічно вони охоплюють період 1994-2004 років. Особливо цінними є матеріали Комітетів парламенту, що
зберігаються в їхніх Секретаріатах, зокрема протоколи засідань.
Практично в цих підрозділах сконцентровується головна законотворча робота, в них проходить весь процес створення законів,
розглядається чимало питань загальнополітичного характеру,
роботи парламенту тощо. Комітети ведуть переписку з іншими
органами державної влади і управління, науково-освітніми установами. До них надходить величезна кількість листів від громадян, депутатських запитів тощо. Отже, такого типу матеріали дозволяють простежити не лише весь законотворчий процес парламенту, а й діяльність самих Комітетів.
Певний інтерес становлять матеріали, що зберігаються в
поточних архівах загального Секретаріату. До його структури
входять чотири підрозділи за функціональною ознакою забезпечення діяльності парламенту, які поділяються на аналітичний,
науково-експертний, юридичний та інформаційний, організаційний, документально-технічний, зовнішніх зв’язків. У них зосереджені цікаві матеріали про досвід світового парламентаризму,
матеріали про роботу парламентів зарубіжних країн, узагальнені
відомості про роботу Верховної Рада 1-ІV скликань, стенографічні матеріали пленарних засідань, що не публікувалися, зокрема
переписка Верховної Ради з органами місцевого самоврядування тощо. Саме документи поточного архіву Верховної Ради, що
стосуються досліджуваної проблеми, як правило, вводяться до
наукового обігу вперше. Водночас відомчий характер архіву дещо ускладнює їх використання.
Репрезентативною та органічною частиною джерельної бази з вказаної проблеми є періодичні видання. Це - журнали [28],
газети [29], брошури [30-31]. Газети являють особливу цінність
на етапі вивчення, стадії обговорення, зокрема конституційних
проектів. Зважаючи на те, що значна кількість думок та пропозицій насамперед керівників держави висловлювалась у ході їх інтерв’ю засобам масової інформації й не набувала характеру офіційних публікацій, важливого значення набувають опубліковані в
газетах інтерв’ю, матеріали брифінгів, прес-конференцій тощо.
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Крім того, вони містять, зазвичай, найзмістовнішу інформацію і з
інших проблем державотворення. До цього треба додати, що
велику групу складають матеріали конституційних проектів, підготовлені конституційною комісією, різними політичними партіями та народними депутатами, наприклад документи, підготовлені Тимчасовою спеціальною депутатською комісією під керівництвом М.Сироти. Деякі конституційні проекти публікувалися на
сторінках періодичної преси чи побачили світ окремими брошурами.
У формуванні джерельної бази та забезпеченні відтворення
достовірної картини прийняття тих чи інших рішень Верховною
Радою, а і як досить широкої суспільної ініціативи, важливе місце
займають результати опитувань громадської думки. З даної групи видань викликає інтерес серія книг "Конституційний процес в
Україні: хроніка -центру політичних досліджень та конфліктології.
Цікаві та корисні для дослідника періодичні видання, що містять у собі результати окремих соціологічних досліджень, політичного аналізу та прогнозувань. Серед них привертає увагу коло досліджень, що проводяться в Україні, як вітчизняними соціологами і політологами, психологами, так і зарубіжними дослідними службами та центрами. Це і матеріали опитувань громадської думки, здійснених соціологічною службою "Соціс Геллап",
дослідження журналу "Філософська і соціологічна думка", аналітичного відділу фонду „Українська перспектива”, Центру виборчої комісії України, Міжнародної Фундації виборчих систем Агенства Сполучених Штатів і міжнародного розвитку.
На основі розшифрування поіменних голосувань побудували свою систему багатоаспектного виміру роботи депутатського
складу Верховної Ради, наприклад, експерти фонду "Українська
перспектива" С.Одарич, Ю.Оробець, М Томенко. Вони поєднали
аналіз діяльності парламенту з прогнозуванням їх перспективи.
Особливо цінним джерелом цієї групи, тобто періодики, є
інформаційно-аналітичний збірник "Парламент України: Вибори
- 98", підготовлений ЦВК [32]. Він включає в себе матеріали, що
розміщені за розділами: аналіз законодавства про вибори; виборчі комісії правовий статус, склад і повноваження; методика
забезпечення виборчого процесу; багатомандатний загальнодержавний виборчий округ; загальна характеристика; політичні
партії, виборчі блоки партій як суб’єкти виборчого процесу; кандидати у народні депутати України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі; передвиборна агітація політичних партій, виборчих блоків партій; результати виборів у
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тичних партій, виборчих блоків партій; результати виборів у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі; народні депутати України, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі.
Оцінюючи роль, яку відіграє періодика у джерельній базі з
досліджуваної проблеми, треба погодитися з тими авторами, на
думку яких преса належить до масових джерел, що уможливлює
застосування таких сучасних квантитативних методів наукового
дослідження, як контент-аналіз чи кореляційний, які істотно розширюють інформаційні можливості преси як джерела і запобігають її ілюстративному, фрагментарному використанню у джерелознавчій практиці. Вони дозволяють визначити коефіцієнт кореляції у періодиці - різновидах друкованих матеріалів офіційних повідомлень, статей, заміток, які відрізняються
специфікою жанру та інформаційною насиченістю [33].
Важливу роль при формуванні джерельної бази дослідження відіграють опубліковані матеріали парламенту - бюлетені стенограм засідань Верховної Ради 1-1V скликань [34-35]. Останні
містять цікаву інформацію і з практики місцевих рад України, незважаючи на те, що загалом вони присвячені діяльності Верховної Ради. У цілому цей комплекс джерел містить конкретний фактичний матеріал про роботу депутатів рад усіх рівнів.
Сучасний характер проблеми обумовив потребу використання інформаційних ресурсів "Інтернету”. Серед них найбільшу
цінність для дослідника складає сайт Верховної Ради України
гаdа.gоv.uа, де вміщена інформація щодо персонального складу
парламенту всіх скликань періоду існування незалежної Української держави з посиланнями на сайти політичних партій, які
представляють окремі народні депутати, інформаційні ресурси,
нормативно-правову базу, законопроекти і стенограми засідань.
Важливий масив інформації містить сайт Президента України В.Ющенка. Водночас цінною є інформація з СD-дисків, і, зокрема, 4-дискового збірника "Верховна Рада України", випущеного з нагоди 10-ї річниці незалежності.
Цінним джерелом з історії становлення парламентаризму в
Україні та осмислення ролі в цьому процесі депутатів Верховної
Ради належить мемуарам учасників тих подій. З кожним роком
коло мемуаристів продовжує збільшуватись. Важливу інформацію та документи містять спогади В.Гетьмана, О.Бандурки,
В.Карпенка, Б.Мокіна, Д.Чобота, В.Масола, В.Ланового та інших
народних обранців [36-41].
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Серед вказаного корпусу джерел щодо зазначеної проблематики в першу чергу пов’язаних з 50 - 80-ми рр. ХХ ст. окрему
групу становлять праці та оприлюднені доповіді основоположників марксизму, лідерів більшовизму, партійних та радянських функціонерів різного рівня. Специфікою цих документів є те, що згідно з встановленою в СРСР традицією програмні виступи й статті офіційних представників компартійної верхівки, особливо В.
Леніна, набували чинності директив на десятки років, зокрема й
щодо досліджень з історії державного радянського будівництва в
Україні у 50 - 80-і рр. ХХ ст. На сучасному етапі використання
праць класиків марксизму та різних компартійних функціонерів
можливе тільки за умов їх залучення не в якості апокрифічних
джерел, а як документальних свідчень, проаналізованих
об’єктивно, неупереджено, що розкривають у контексті історичних обставин, перипетій внутрішньо-партійної боротьби декларовані постулати державного радянського будівництва, його
справжнє спрямування і прихований зміст [42].
Вагому групу джерел складають рішення, постанови компартійних з’їздів, конференцій, пленумів ЦК ВКП(б), ЦК КПРС,
КП(б)У, КПУ, регіональних партконференцій, пленумів обкомів,
райкомів та міськкомів Компартії України. Вони за умов більшовицької диктатури, тоталітарного режиму з монополією компартії
на владу, в дійсності, визначали напрямки та компетенцію діяльності органів державної влади різних рівнів, зокрема на місцях.
Практично компартія перебирала на себе усю законодавчу та
виконавчу владу в Україні, утримуючи ради в якості „ширми” для
прикриття свого панівного становища. Ці компартійні матеріали
друкувалися в періодиці, спеціальних зведеннях партійних документів та тематичних збірках з партійного, радянського і господарського будівництва.
Наступна група джерел охоплює законодавчі акти, документи та матеріали вищих органів державної влади. Серед
цього блоку джерел чітко окреслюються дві підгрупи. До першої
відносяться закони та підзаконні акти колишньої радянської
держави, ухвалені Верховною Радою СРСР та УРСР, їх Президіями, Урядами СРСР та УРСР. До другої підгрупи належать
нормативні законодавчо-розпорядчі акти, що були ухвалені та
затверджені Верховною Радою, Урядом України, її Президентом вже за часів незалежності. У комплексі перераховані документи визначали та визначають правові засади функціонування місцевих рад, їх компетенцію і коло повноважень у галузі
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державного, господарського та соціально-культурного будівництва, регулюють питання взаємовідносин між інститутами державної влади та місцевого самоврядування.
Найважливіше місце у масиві джерел щодо досліджуваної
проблеми займають архівні документи, що зберігаються у багаточисленних фондах центральних і місцевих державних та поточних відомчих архівів, зокрема, у Центральному державному архіві вищих органів влади й органів державного управління України (ЦДАВО України), Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України), а також державних
архівах практично усіх областей України та Автономної Республіки Крим.
Робота з архівними матеріалами засвідчує наявність спеціальних фондів, які містять документи з історії органів державної
влади та місцевого самоврядування. Так, у ЦДАВО України, наприклад, це фонд протоколів сесій обласних рад і протоколів засідань виконавчих комітетів обласних рад (ф. 4553). У Державному
архіві Дніпропетровської області (ДАДО) цікаву, важливу інформацію для дослідження можна знайти серед документів ф. 3383, у
Державному архіві Донецької області (ДАДО) - ф. 2794; Державному архіві Запорізької області (ДАЗО) - ф. 102, ф. 1335; Державному архіві Івано-Франківської області (ДАІФО) - ф. 295; Державному архіві Луганської області (ДАЛО) - ф. 1779; Державному архіві Миколаївської області (ДАМО) - ф. 992; Державному архіві Одеської області (ДАОО) - ф. 2000; Державному архіві Харківської області (ДАХО) - ф. 3858 та ін. За походженням, формою та змістом
документи, які знаходяться у вищезгаданих фондах, представлені
досить широко і є доволі різноманітними. За важливістю та ємністю їх доцільно розподіляти у такий спосіб: матеріали сесій обласних рад; матеріали засідань їх виконавчих комітетів і постійних комісій; інформації, звіти, довідки, листування облвиконкомів з
центральними та місцевими компартійними, радянськими і господарчими органами. Дещо осібно в цьому переліку стоять стенограми та протоколи сесій обласних рад, а також виконкомів, що
зосереджують звіти постійних комісій, їх доповіді та співдоповіді,
тексти промов депутатів, їхні пропозиції. Таким чином, стенограми
та протоколи теж висвітлюють роботу виконкомів, управлінь, відділів, постійних комісій.
Корисною для дослідників є інформація про стан організаційно-масової роботи місцевих рад та їх виконкомів. У щорічних
інформаційних матеріалах, що готувалися оргінструкторськими
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відділами облвиконкомів для Президії Верховної Ради УРСР
(відділу з питань роботи Рад) і Ради Міністрів УРСР (організаційно-інструкторської групи), відображено такі суттєві питання, як
організація та робота сесій, постійних комісій, звітність виконкомів, їх відділів та управлінь перед радами, а також безпосередньо перед населенням. Проте така практика щодо видання подібних інформаційних матеріалів, на жаль, тривала лише до початку 90-х рр. ХХ ст.
Заслуговують на особливу увагу щорічні статистичні звіти
про склад депутатів, чисельність постійних комісій, регулярність скликань сесій місцевих рад, кількісний склад виконавчих
комітетів та постійних комісій місцевих рад кожного скликання.
Та все ж у статистичних звітах не знайшли відображення важливі параметри, що могли б стати у нагоді дослідникам при
виробленні більш об’єктивної та повної картини з розглядуваної проблеми. Неможливо відшукати у цьому масиві документальних джерел, наприклад, відповіді на питання щодо участі
позаштатних відділів виконкомів, інших громадських формувань у діяльності місцевих рад. Більш конкретними і грунтовними мали б бути, на нашу думку, й висновки стосовно депутатської практики, характеристики депутатських груп та постів.
Багатий фактичний матеріал містять довідки інструкторів
облвиконкомів, за допомогою яких можна з’ясувати певні особливості щодо стану культурно-побутового, торгівельного та медичного обслуговування населення областей, діяльності сільських та селищних рад, практики самодіяльних організацій, які не
вели своєї власної звітної документації. Ці архівні джерела певною мірою спроможні заповнити прогалини у статистичній звітності виконкомів місцевих рад.
Важливі відомості щодо компартійного керівництва діяльністю місцевих рад, особливо з кадрових питань, у цілому по республіці та в окремих її регіонах знаходяться у фондах ЦДАГО України,
зокрема ф.1, де зберігаються робочі матеріали з підготовки до
з’їздів, стенограми конференцій і пленумів ЦК, протоколи засідань
бюро обкомів, райкомів та міськкомів КПУ, довідки, зведення, доповідні записки, звіти про роботу обласних, районних та міських
комітетів партії. Вони досить предметно розкривають закономірності, специфіку та особливості компартійної політики щодо радянського будівництва в УРСР. В архівних справах партійних комітетів зосереджуються результати перевірок стану роботи місцевих
рад та їх виконкомів, звіти про діяльність партійних груп місцевих
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органів влади. Вони, до речі, містять і критичний матеріал про
участь місцевих комуністів у роботі обласних, районних, міських,
селищних та сільських рад, про зловживання, протиправні дії
окремих депутатів-комуністів. До цих свідчень треба додати й документи особистого походження - листи, заяви, доповідні записки,
телеграми до партійно-радянських інституцій. Ці звернення значно
поглиблюють уявлення сучасних дослідників щодо реалій громадсько-політичного, господарського та соціально-культурного життя
регіонів.
Необхідно вказати, що значна частина цих матеріалів, на
наше переконання, має рельєфно виражену тенденцію - прикрасити різні аспекти організації радянського будівництва. Події та
факти у них висвітлені поверхово, без серйозної критичної оцінки. Зокрема, це повною мірою стосується питань безпосередньо
пов’язаних з виборами депутатів місцевих рад, реалізацією наказів виборців, участю громадян у діяльності рад. Крім того,
документальні свідчення перелічених держархівів відображають
процеси формування та функціонування місцевих рад України
лише до початку 90-х рр. ХХ ст. До зазначених архівів документи
надходять не раніше десятирічного їх зебереження у поточних
архівах різних державних та відомчих організацій. Тому для
дослідження проблем державотворення, становлення місцевого
самоврядування України за умов незалежності вкрай важливими
є матеріали поточних архівів: Верховної Ради України [43],
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та інших
місцевих рад.
Вказаний корпус архівних джерел значною мірою адекватний документальним свідченням, що знаходяться у вищезазначених державних центральних та місцевих архівах. Окремо треба вказати на цілу низку особливостей, пов’язаних з обробкою та
вивченням матеріалів. Майже всі документи, які зосереджені у
поточних архівах місцевих рад України, - нефондовані й перебувають у несистематизованому та неузагальненому вигляді. У
поточних архівах, здебільшого, відсутня ділова документація та
пагінація аркушів у справах. Документи зазначених архівів не
завжди об’єктивно та повно відображають процеси суспільного
та соціально-культурного життя держави і в умовах незалежності, що, у свою чергу, суттєво ускладнює роботу дослідників, змушує їх звертатися до інших джерел.
Необхідні для дослідників квантитативні й квалітативні характеристики, важливі показники щодо результатів виборів до
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місцевих органів влади, структури та складу обраного депутатського корпусу, динаміки економічного, соціального і культурного
розвитку України містять статистичні збірки [44-46]. Вони, головним чином, надають можливість уточнити різні показники відносно розвитку народного господарства, виконання соціальних
програм у республіці. Проте, треба зауважити, що й наведені у
статистичних збірках дані потребують перевірки, зіставлення з
іншими джерелами. Саме такий порівняльний аналіз дозволить
дослідникам дати більш вичерпну та об’єктивну оцінку щодо стану справ у різних галузях економічного та соціально-культурного
будівництва в Україні.
Поряд з цими параметрами статистичні збірники [47-56]
розкривають питання формування, структуризації, організаційної роботи місцевих рад та їх підрозділів. Зокрема, у них
можна знайти відомості стосовно складу депутатського корпусу та його оновлення. Відтворені у збірках також окремі аспекти виборчих кампаній, формування місцевих рад різних рівнів,
наводяться дані, що характеризують певні напрямки організаційної діяльності місцевих органів влади. Крім того, у статистичних збірках зосереджується інформація щодо сесій і розглянутих на них питань: про депутатські запити, звіти виконкомів, їх відділів та управлінь перед радами і населенням,
участь постійних комісій у роботі місцевих рад, звіти депутатів
та хід виконання наказів виборців, а також відомості щодо керівників виконкомів місцевих рад. На жаль, далеко не всі чинники, що характеризують процес організації та діяльності місцевих рад України, знайшли адекватне відображення у вказаних документах. Не висвітлена у статзбірниках участь у сесійній роботі окремих депутатів, представників громадськості.
Наприклад, невідомо, скільки виступило народних обранців і з
яких саме питань. Недостатньо повною в них, на думку авторів, є інформація щодо діяльності постійних комісій, характеру
та напрямків роботи. Прикро, що у 90-і рр. ХХ - на поч. ХХІ ст.
підготовка та видання статистичних збірок з питань формування та організаційної діяльності місцевих рад, становлення
місцевого самоврядування України були практично припинені,
що, звісно, ускладнює науковий пошук.
Органічною частиною джерельної бази з вказаної проблеми
є періодичні видання. Це - журнали [57], газети [58], стенографічні видання сесій Верховної Ради УРСР (ІІ - ХІІ скликань)[59-61].
Останні, містять цікаву інформацію і з практики місцевих рад
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України, незважаючи на те, що загалом вони присвячені діяльності Верховної Ради. У цілому цей комплекс джерел містить
конкретний фактичний матеріал про роботу місцевих рад у найрізноманітніших ділянках господарського і соціально-культурного
будівництва. Важливо підкреслити, що цінну, корисну для дослідників інформацію надає, як центральна республіканська, так і
місцева періодика. Такі повідомлення друкуються, зазвичай, під
окремими спеціальними рубриками, присвяченими практиці місцевих рад, узагальненню досвіду, набутого місцевими органами
влади окремих регіонів України.
До 90-х рр. ХХ ст., за умов повного панування компартійного режиму, інформаційні матеріали періодики щодо формування
та функціонування місцевих органів влади в Україні відзначалися відверто заідеологізованим характером, що відповідав офіційним загальновизнаним схемам, імперативам та стереотипам
у висвітленні державного будівництва. Ці обставини вимагають
від дослідників ретельної перевірки фактів та оцінок, що подавалися у періодичних публікаціях цього періоду. Водночас кожен
вид цієї групи джерельної бази (мається на увазі періодика) виявляє свої особливості та специфіку. Зокрема, центральна та
республіканська періодика друкувала більш критичний матеріал
щодо помилок, вад та негараздів у роботі органів влади на відміну від місцевої преси.
Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати,
що з досліджуваної проблеми є досить репрезентативна джерельна база, яка дозволяє об’єктивно і достовірно розкрити зміст
питання. Однак вона недостатньо залучена до наукового обігу,
що визначає завдання, а в окремих випадках і_наукову новизну
дослідження. Аналіз та вивчення масиву джерел з історії Верховної Ради, місцевих рад переконує, що у всій сукупності названі
документи надають дослідникам важливу й корисну інформацію,
допомогають простежити процеси державотворення, становлення парламентаризму та місцевого самоврядування в Україні.
Більш ефективному вирішенню цього завдання та об’єктивності
сприяла б, на думку автора, підготовка та видання документальних тематичних збірок з досліджуваної проблематики, з
обов’язковим залученням матеріалів з альтернативною інформацією. Тим більше, що джерельна база дослідження з проблеми організації та діяльності Верховної Ради, місцевих рад України на зламі ХХ-ХХІ століть продовжує перебувати у стадії формування. Це пов’язано з тим, що частина державних суб’єктів
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цього процесу ще не передала документи на постійне зберігання, продовжує видаватися мемуарна література, активну роботу
щодо формування архівних фондів проводять політичні партії та
громадські організації.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що його
основні положення, багатий фактичний матеріал і висновки
можуть бути використані при підготовці колективних та монографічних праць з української історії, історії держави та права
України, при розробці та читанні загальних і спеціальних лекційних курсів для студентів вищих навчальних закладів освіти.
Результати роботи можуть стати у нагоді при формуванні архівних фондів з історії українського державотворення.
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МІСЦЕ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ КУРСІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
(НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Важливе місце у вирішенні освітньо-виховних завдань навчання історії в середній школі належить систематичним курсам.
Вони сприяють поглибленню знань учнів в області суспільних
наук, розвитку гуманітарних інтересів і здатності школярів до занять історією. Є також важливим засобом ідейного виховання
старшокласників, формуванню в них національної свідомості,
патріотизму, твердої громадянської позиції, сприяють розширенню суспільно-політичного кругозору учнів, розвивають їхню загальну культуру, готують до активної участі в суспільному житті.
Характерною рисою досвіду кращих учителів є тісний зв’язок
викладання основного й факультативного курсів, курсів за вибором учнів, позакласної роботи, суспільно-корисної праці, розробка
прийомів і форм роботи, пов’язаних з розвитком творчої активності школярів.
Інтерес і здатність до вивчення й подальшій самостійній творчості в області історичної науки формуються тільки в процесі поглиблених занять історією на основі активної пізнавальної
діяльності. Самостійна робота учнів широко включає підготовку
учнями повідомлень, рефератів, а головне, - участь у пошуковій,
дослідницькій діяльності. Оволодіння в процесі занять елементами
методів дослідження, застосовуваних в історичній науці, краще за
все сприяє розвитку інтересів і здатності учнів до занять історією.
Умовою успішності позаурочних занять є тісний зв’язок між
викладанням основного предмета, факультативного курсу,
проведення поглибленої роботи в гуртках, суспільно-пізнавальної
праці.Врахування відзначених вище принципів ставить перед учителем завдання організації творчої діяльності на заняттях, пояснення значення занять, заохочення й позитивну оцінку успіхів
учня, навчання його самоконтролю й самооцінці.
Відповідно до положень Державного стандарту освіти, історія - це не формальна сукупність галузей знань, а об’єкт дослідження й результат діяльності людини [1, 5]. Що ж необхідно робити, щоб учні найбільш свідомо засвоювали знання? Багаторічний досвід методики й змісту факультативних курсів і курсів за
вибором у школах м. Донецька й області показує, що найбільш
доцільними є такі етапи: інтеґрація, повнота акту мислення, самостійність, перспективність, контроль, практичний вихід.
83

Відбір і структурування змісту занять здійснюється на основі
таких принципів:
1. Відображення всіх основних блоків сучасних наукових
знань про навколишній світ (природа, суспільство, культура,
людина).
2. Задоволення мінливих інтересів підлітків.
3. Досягнення інтенсивного впливу на особистість учня [2, 12].
В кожній області існує банк найменувань курсів за вибором
та факультативів, що пропонуються до вивчення. В Донецькій
області систематизацією курсів, відбором та створенням такого
банку даних займається кафедра історії та суспільствознавства
ДонІППО. Під банком факультативів мається на увазі певний набір курсів варіативного компонента освітньої галузі "Суспільствознавство", в основі проведення яких лежить єдина мета - загальний розвиток школяра [3]. Ціль поєднує зміст цих курсів, визначає ідентичність їхньої структури, а також основні підходи до організації навчання.
До теперішнього часу в методиці склалася певна система
факультативних курсів та курсів за вибором, серед яких можна
виділити наступні напрямки:
1. Систематичні курси, що мають тематичне й тимчасове узгодження з основним курсом. Ці курси дають теоретичну підготовку учням, поглиблення їхнього знання, отриманого на
уроках. Систематичні курси сприяють розвитку різнобічних
інтересів учнів й орієнтують їх на широкий вибір професій,
пов’язаних з вивченням предмета і його додатків на практиці.
2. Прикладні курси, також пов’язані з темами основного курсу, але мають основним завданням знайомство з найважливішими шляхами й методами використання знань вивченого
предмета на практиці й розвиток інтересу до сучасної науки.
3. Спеціальні курси, пов’язані з невеликою кількістю питань
основного курсу, що мають важливе значення або в теоретичному, або в практичному напрямку. Залежно від вибору
тематики спецкурси можуть бути теоретичними або прикладними. Спецкурси прикладного характеру добре орієнтують учнів на підготовку до вибору професії відповідно до
потреб виробничого циклу [4, 10-11].
Важливим для успіху занять є опора на основний курс. Виконання цієї умови припускає випереджальний розгляд в основному курсі питань, обраних для факультативу, або їхнє синхро84

нне вивчення [5, 4].
Залучення факультативів та курсів за вибором до складу
шкільного компонента в останні роки стає дуже популярним. Це
пояснюється, у першу чергу, спрямованістю Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХ1 ст. на диференціацію навчального процесу, більш глибоке вивчення вітчизняної історії.
Вибіркові обстеження, які проводилися методистами кабінету історії Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, дані анкетування ряду шкіл області свідчать, що не
менш 30-40% підлітків хотіли б у старших класах брати участь у
факультативах гуманітарного напрямку, в тому числі з історії.
Таким чином, існує дисбаланс між «попитом» учнів й «пропозицією» шкіл [6, 25-27].
З огляду на провідну роль історії в ідейному вихованні учнів,
не можна визнати нормальним те, що факультативами з історії
охоплений невеликий відсоток учнів. Причини такого положення
криються в ряді об’єктивних і суб’єктивних труднощів.
Насамперед, це неприйняття вчителями завдань факультативних занять і, як наслідок, - особливостей їхнього характеру й
методики. Замість розвитку інтересів і здатностей учнів, значного
поглиблення їхніх знань, нерідко факультативи перетворюються
в прості додаткові заняття, «у натаскування» учнів до іспитів.
Питома вага самостійної роботи учнів невелика, переважає
лекція вчителя. Багато факультативних занять ідуть ушир, прагнучи збільшити обсяг досліджуваного матеріалу й випускаючи
при цьому головне, основне, заради чого й створювалися факультативи, - поглиблення знань, розвиток історичного мислення
учнів, прищеплювання вміння творчої, активної, самостійної роботи, елементів пошуково-дослідницької діяльності. Учителеві
надається можливість поглиблено розглянути одні теми й оглядово зупинитися на інших; здійснити варіанти в тематиці проведених семінарів і практикумів, у відборі досліджуваних документів, у проведенні екскурсій й інших позаурочних занять, у характері й обсязі залучення краєзнавчого матеріалу.
Реформою шкільної освіти передбачено до 4 годин на тиждень на факультативні заняття в 7-11 класах, що, безумовно,
сприяє значному зміцненню й росту бази факультативних занять.
Як підкреслювалося в документах реформування загальноосвітньої школи, демократичне суспільство зацікавлене в
тім, щоб найбільше число молоді вже на шкільній лаві прагнуло
до більш глибокого пізнання суспільних явищ, здобувала нові
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знання, вміння і навички суспільної діяльності [7, 4]. Факультативи по історії й суспільствознавству сприяють також ідеологічному вихованню школярів, формуванню національної свідомості, творчого переосмислення подій, що відбуваються в суспільстві, розширенню кругозору. Більш ґрунтовно факультативи
готують школярів і до подальшої суспільно-політичної діяльності.
Проаналізуємо тематику факультативних курсів, які проводилися в загальноосвітніх школах м.Донецька наприкінці 1990-х
років (Таблиця 1). Як бачимо, розподіл у складі шкільного компонента проводиться на обов’язковий-вибірковий предмет і факультативні курси. Найпоширенішими, виходячи з даних таблиці, є
"Основи конституційного права", "Історія всесвітньої культури",
"Людина і суспільство", "Історія України", "Правознавство" (перераховані курси відносяться до обов’язково-вибіркових предметів). Серед факультативів першість тримають також курси "Людин і суспільство", "Основи конституційного права" ("Основи
Конституції України"), "Історія і культура рідного краю", курси
правознавчого циклу. Таким чином, ми робимо висновок, що більшість обов’язково-вибіркових предметів гуманітарного циклу
збігається з назвою факультативних курсів.
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Таблиця 1. Обов’язково-вибіркові предмети гуманітарного
циклу й факультативні курси в школах Донецька та області
(1998/99 навч. рік)
Місто, район

Кількість
шкіл, де
йдуть
заняття
5

Кількість
провед.
фак. курсів

Кількість
о/в
предметів

Найпоширеніший
цикл предметів

6

2

Правовий цикл (63%)

12

9

Правовий цикл (65%)

Калінінський

5

3

8/3 на
вибір
4

Кіровський

10

-

Ленінський
Петровський

17
9

7
5

4/1 на
вибір
16
9

Усього по м.
Донецьку:
м. Макіївка
м. Горлівка
По інших містах
Усього по
містах
По районах
Усього
по області:

58

30

29/4

41
24
273

86

15/1
5
111

396

116

160/5

147
543

72
188

95/7
255/12

Ворошиловський
Київський

Людина і суспільство
(95%)
Правовий цикл (67%)
Правовий цикл (70%)
факульт./до: 100%
історія; о/в - 100% право

Правовий цикл (81%)
Правовий цикл (60%)
Історич.цикл (67%)

Правовий цикл (76%)
Правовий цикл (74%)

Перевага факультативів правового циклу доводить його важливість для виховання підростаючого покоління. Проблема правового виховання полягає в тому, що існує серйозний розрив між
базовою програмою "Основ правознавства" для 9 кл. у редакції
2001 р. і вимогами до абітурієнтів вузів юридичного профілю. Мабуть, один із самих важких предметів шкільної програми, що не
має методики викладання й фіксованого мінімуму практично необхідних знань, - це правознавство. Недоліки й проблеми вчителів у
цьому плані найбільше відчувають учні. Як уважають вчителі, що
ведуть правознавство в школі, цю проблему можна вирішити дво-

1

Матеріали Донецького обласного Інституту післядипломної педагогічної
освіти.- Донецьк, 2000.
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ма способами: по-перше, базувати навчальний матеріал щодо
загальної теорії "Держави й права", а також основ вітчизняного
законодавства у відповідності з віком учнів у рамках викладання
курсу "Людина й суспільство", а, по-друге, дозволити дітям 9, 10,
11 класів познайомитися з додатковим матеріалом, що стосується
правознавства, що, в остаточному підсумку, зможе розширити і
поглибити їх знання з курсу "Основи правознавства" [3, 4-5]. Це
питання вирішується, головним чином, через мережу факультативів юридичної спрямованості. На сьогодні авторові відомі програми курсів "Права людини", "Основи правознавства" й "Основи політології", виданих у Збірнику програм факультативних курсів для
учнів 5-9 класів [3].
З 1990 року в школах Донецької області був уведений курс у
системі шкільного компонента "Людина і особистість" для учнів
8-9 класів загальноосвітніх шкіл, як складова частина загального
курсу "Людина й суспільство". Факультатив "Людина" для учнів 8
класу був розроблений на основі програми факультативу "Людина і особистість". В 1998/99 уч. року факультатив "Людина" вивчали 38052 учня в 304 школах області. Проведене анкетування
учнів, їхніх батьків і вчителів свідчить, що 92% учнів, 83% батьків
й 96% учителів позитивно ставляться до змісту факультативу
"Людина".
Досвід вивчення факультативу "Людина" у школах області
показав, що учням необхідні додаткові сучасні знання про людину, уміння дізнаватися й розвивати себе з початкової школи [6,
20-22].
Факультатив "Людина" включає такі теми: "Людина і індивідуум", "Людина як суб’єкт діяльності", "Особистість", "Людина серед
людей", "Духовний світ людини", "Особистість у системі суспільних
відносин". Останнє заняття - це залік, на якому учні захищають
свої самостійні роботи й висловлюють точку зору щодо вивченого
матеріалу.
У процесі вивчення даного факультативу використовуються
такі форми занять, як інформація вчителя (лекція), бесіда, співбесіда, самостійна робота учнів із джерелами знань, практикум, підготовка й обговорення творчих робіт учасників факультативу, залік. Залік проводиться у вигляді тестів і захисту індивідуальних і
групових робіт [8, 34].
За останні роки змінилася спрямованість тематики курсів.
Звернувшись до даних таблиці 2, можемо констатувати, що факультативи з історії краю набувають все більшого поширення
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серед загальної маси факультативів по всіх предметах.
Це важливо мати на увазі, тому що подібне положення відбиває зміну кон’юнктури інтересів учнів, їхнього інтересу до історії й бажання поглибити власні знання на факультативах.
Серед курсів за вибором першість продовжують тримати також "Людина і суспільство", "Історія і культура рідного краю", "Історія світових религий", "Історія світової культури", "Особистості в
історії України", курси правознавчого циклу [9]. Таким чином, ми
бачимо, що останні роки змінюється орієнтація факультативів і курсів за вибором у бік вивчення світових цивілізацій й історії краю.
Хоча, при цьому не можна применшувати важливість предметів
правознавчої спрямованості.
Таблиця 2. Обов’язково-вибіркові предмети гуманітарного
циклу й факультативні курси в школах Донецької області
(2003/04 навч. рік).
ПроНайменуКілкість грамвання
шкіл
ні
району
курси

Калінінський
Київський
Кіровський
Куйбишевський
Ленінський
Всього
по Донецьку
Школи в
районих
центрах
(27)

1

РегіоПраналь- "Рідний возні
край"
навкурси
ство

3

2

5

ОсоЦибисАвтовільСпецтість рські
на
курси
в
пр-ми
освіта
історії

6

6

6

2
1

5

2

5

3

7

2

4

9

2

3

159

3

7

14

17

11

-

13

9

585

46

49

106

52

93

4

13

4

2

.-

,

2005.
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Районні
школи
(17)
Усього:

397

12

30

15

4

3

3

2

1

1141

61

86

135

73

107

7

28

14

Важлива роль у системі гармонічного розвитку особистості
належить морально-естетичному вихованню, сутність якого полягає у цілеспрямованому формуванні особистості, здатної
сприймати й оцінювати прекрасне, гармонійне в житті й мистецтві, жити й творити за законами краси, естетичної досконалості
[10, 2; 11; 2; 12].
Саме ці завдання здійснюються в ході викладання факультативу "Світова художня культура". Це курс, що розглядає загальні закономірності розвитку різних видів мистецтв у їхньому тісному взаємозв’язку, життєве коріння мистецтва, його зв’язок із
суспільним рухом епохи, активну роль у житті людей.
Принципи побудови програм, їхній зміст, методична система викладання мають на меті використати силу впливу різних
видів мистецтв (у комплексі) для формування особистості учня,
його моральних переконань, естетичної вихованості, що становлять основу світогляду й життєвої позиції [13, 11-12].
Період шкільного навчання найбільш сприятливий для розвитку естетичних почуттів і смаків. Естетичне почуття потребує
постійного розвитку, цьому великою мірою сприяє даний факультатив.
У викладанні курсу "Світова художня культура" моральноестетичні проблеми висуваються на перший план. Це - проблеми, що хвилювали людей досліджуваної епохи, «вічні питання»
життя, на які прагне знайти відповідь дитина, що тільки ще визначає свій життєвий шлях. До рішення цих питань учень підходить поступово, у процесі безпосереднього спілкування з мистецтвом, коли він читає, слухає, розглядає - співпереживає.
Програма курсу відкриває великі можливості й для творчості
вчителя. Для проведення уроків можна вибирати різноманітні форми: урок-подорож з героями за сторінками роману, урок-концерт,
урок-вистава, урок-дискусія, заключні уроки-турніри знавців культури [10, 15]. І якщо під час дискусії учасник факультативу буде доказово обґрунтовувати й відстоювати своє розуміння здобутку, своє
ставлення до певних моральних цінностей, то основні завдання
курсу будуть виконані. Стає очевидним і морально-естетичний рівень розвитку школярів - членів факультативу, а звідси й підсумок
роботи факультативу взагалі.
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Останні роки все більша увага приділяється громадській
освіті школярів. До складу шкільного компонента й у перелік позаурочних курсів вводяться нові: "Цивільна освіта", "Практичне
право", "Права людини" й інші [14, 15]. Їхньою метою є озброєння
юного громадянина знаннями, уміннями, установками й ціннісними орієнтирами, необхідними для його відповідальної й
компетентної участі в житті суспільства в умовах демократії.
Курси значно відрізняються від традиційних. По-перше, вони
інтегровані:
включають
політичні,
правові,
економічні,
культурологічні, соціологічні й філософські знання. По-друге,
вони спрямовані не тільки на одержання певної суми знань, але
й, у першу чергу, формування вмінь громадянської
відповідальності,
особистісних
якостей,
властивих
громадянинові
Таким чином,
демократичної
аналіз існуючих
держави.
факультативів і курсів за вибором, їхня тематика й спрямованість дає можливість стверджувати існування тенденції до демократизації історичного освіти,
розширення фактора варіативності й доступності як для учнів,
так і для вчителів історії й правознавства.
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ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ
ВУГІЛЬНОГО ДОНБАСУ:
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПЛАНИ
У РЕАЛІЯХ ЖИТТЯ РЕГІОНУ
Перемога СРСР у 1945 році над могутнім ворогом підштовхнула керівництво країни до реалізації грандіозних планів, що
заторкнули і вугільний Донбас. У лютому 1946 р. Сталін поставив
задачу: як і раніше, розвивати важку промисловість і за 15 років
збільшити обсяг виробництва в 3 рази [1]. Підготовлений проект
нової програми партії передбачав протягом 20-30 років побудову
в СРСР комуністичного суспільства і перевершення рівня ВНП
на душу населення розвинутих капіталістичних країн. Цей курс
ліг в основу завдань IV п’ятирічного плану: збільшити виробництво на 173%. Що стосується вугільної промисловості, то у 1946 р.
у СРСР добувалося 164,1 млн т. [2], а за кілька п’ятирічок галузь,
на думку Сталіна, повинна була підняти видобуток вугілля до
500 млн т. Виконання означених планів мало забезпечити не
менш масштабний розвиток металургійної промисловості. Так,
виробництво чавуну планувалося підняти в зазначений термін з
9,9 млн т. до 50 млн т., сталі з 13,3 млн т. до 65,3 млн т [3].
Водночас промисловість СРСР зазнавала величезних труднощів з керівними кадрами. Так, чисельність інженерно-технічних
працівників у вугільній промисловості СРСР зменшилася з 42 тис.
(на 1 січня 1941 р.) до 34,6 тис. (на 1 січня 1946 р.). Одночасно
кількість дипломованих інженерів, зайнятих безпосередньо на
виробництві в шахтах, скоротилося з 647 (на 1 січня 1941 р.) до 134
(на 1 січня 1946 р.), тобто майже в 5 разів.
У Донбасі (1946 р.) з 15 160 осіб - керівників підземних робіт
- інженерів було 56, техніків - 522, практиків - 14 582. У середині
1946 р. на підземних ділянках Донбасу працювало інженерів у
6,6 разів менше, ніж до війни, а техніків - на 30% менше.
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Кількісний склад інженерно-технічних кадрів свідчив про
те, що індустріалізація в передвоєнні роки не була доведена до
кінця і знаходиться на передіндустріальному рівні розвитку,
тобто коли на 1 млн. жителів припадає 100 науковців та інженерів, тоді як індустріальний тип суспільного розвитку
передбачає 2000 вчених і інженерів на 1 млн жителів [4].
Вугільна промисловість країни, що базувалася переважно
на інтенсивній ручній праці при мінімальному використанні
техніки і передових методів виробництва, повинна була “витягнути” економічний, соціальний і військовий сектор СРСР
шляхом участі в “індустріальній гонці”, яка розпочалася в кінці
30-х років. У цих умовах Донбас, що мав 5,4% запасів вугілля в
СРСР, добув у 1938 р. 58,9% усього видобутку вугілля по Союзу [5]. Природно, що в повоєнний період основний обсяг видобутку палива знову таки повинна була забезпечити
“Всесоюзна кочегарка”.
Реалії післявоєнного періоду свідчили про те, що у всіх вугільних регіонах СРСР склалася надзвичайна ситуація в галузі
матеріально-побутових умов життя населення. Донецький вугільний басейн, що був основним постачальником для промисловості антрацитового вугілля, не був виключенням. Важку ситуацію в регіоні ще погіршили посуха і неврожай 1946-1947 рр. Офіційна пропаганда широко висвітлювала в пресі успіхи у відновленні і розвитку вугільної промисловості України, при цьому не
фіксуючи увагу на загальнокризовій регіональній ситуації базової
галузі, що поставила під загрозу її роботу.
Система негласного контролю і збору інформації, що існувала в СРСР під керівництвом Міністерства державної безпеки, постійно інформувала секретаря ЦТС КП(б)У Кагановича Л.М., Голову Раднаркому України Хрущова М.С. і Міністра вугільної промисловості Засядька О.Ф. про масові негативні настрої серед шахтарів Донбасу. Працюючі і мобілізовані у вугільну промисловість
Донбасу у своїх листах рідним і близьким повідомляли про дезертирство із шахт у зв’язку з низькою заробітною платою і важкими
матеріально-побутовими умовами.
Вугільна промисловість Донбасу, незважаючи на проблеми
соціально-економічного і виробничого характеру, потужно набирала оберти, але країні, як і раніше, катастрофічно не вистачало
вугілля. Для ще більшої активізації вуглевидобутку адміністративним апаратом управління СРСР на початку 1948 року було підготоване звернення трудящих Ленінграда до трудівників вугільного Донбасу із закликом підвищити продуктивність праці.
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У 1948 р. Донецький регіон відвідав Голова Раднаркому
України М.С.Хрущов, який вказав на необхідність концентрації уваги, у першу чергу, на пускових шахтах виробництва,
що забезпечують основний підйом.
Одночасно в січні 1948 р. у Донбас із широкомасштабною
перевіркою прибула бригада ЦК ВКП(б). Підсумком ревізії стала
постанова від 28 лютого 1948 р. "Про стан партійнополітичної роботи на шахтах Донбасу", у якій було визнано
незадовільною роботу обласної партійної організації і направлено у Донецьку область групи так званих “відповідальних
працівників”. У регіоні почалася нова хвиля репресій, що зустріла досить відкритий спротив трудящих.
Фактичне становище справ у вугільній промисловості до
початку 50-х років, як і раніше, не відповідало оптимістичним
настроям керівництва країни, що декларувало у своїх виступах
і зведеннях державних органів високі показники розвитку вуглевидобутку як основного фактора переможних успіхів
соціалістичної моделі економічного і політичного розвитку
СРСР.
Так, в повідомленні Державного планового комітету СРСР і
Центрального Статистичного управління СРСР про підсумки виконання четвертого (першого повоєнного) п’ятирічного плану
СРСР на 1946-1950 рр., указувалося, що видобуток вугілля в
1950 р. склав 104% до завдання п’ятилітнього плану. Шахти Донбасу дали вугілля більше, ніж до війни, і Донбас знову є найбільш механізованим вугільним басейном країни [6].
Міністр вугільної промисловості СРСР О.Ф.Засядько вказував у газеті "Правда" 30 грудня 1951р.: "Вугільна
промисловість СРСР тепер не тільки задовольняє потреби
країни, але і забезпечує створення необхідних резервів" [7].
Виступаючи на XIX з’їзді КПРС, він доповнив свою інформацію,
заявивши: "Такий ріст видобутку вугілля дав можливість
забезпечити потреби промисловості в паливі, створивши
необхідні резерви. Ріст видобутку вугілля супроводжувався
безупинним підвищенням продуктивності праці шахтарів...
Технічно
переозброюючись
на
основі
новітньої,
високопродуктивної техніки, вугільна промисловість у повоєнні
роки завершила механізацію ряду основних процесів видобутку
вугілля і зараз є найбільш механізованою у світі... У вугільній
промисловості створені постійні кваліфіковані кадри робітників"
[8]. Цю ж пропаганду "добробуту" у вугільній промисловості проводив і заступник Держплану СРСР А.А.Щедрін, що керував паливним відділом Держплану СРСР. Так, у журналі "Плановое хо95

зяйство" він писав: "Вугільна промисловість СРСР тепер не тільки задовольняє поточні потреби країни, але і забезпечує створення необхідних резервів... У будівництві вугільних шахт, нафтопромислів та інших підприємств створені такі заділи, завершення яких є міцною основою для подальшого значного розширення виробництва палива" [9].
Така інформація була спрямована на формування перекрученого уявлення про можливість швидкого завершення побудови
соціалізму.
Реальний рівень розвитку вугільної промисловості на початку 50-х років значною мірою був визначений методикою перспективного планування народного господарства, що у цей період не
тільки не удосконалювалася, але навіть погіршилася. Значні недогляди були допущені і в організації поточного планування. Зокрема, після затвердження Директив за п’ятирічним планом не
був розроблений і затверджений план по роках і галузях промисловості, що привело до непогодженості перспективного і поточного планів і, як наслідок, виникнення значних диспропорцій у
розвитку народного господарства.
Грубі прорахунки в плануванні і розподілі палива були допущені і Держекономкомісією СРСР. Вона не провела наукову
експертизу загального рівня і розвитку паливного балансу країни, що б поєднувало в єдине ціле ряд взаємозамінюючих видів
палива, не розрахувала, скільки його буде потрібно для задоволення потреб народного господарства. У результаті багато
промислових підприємств, розташованих в європейській частині СРСР, відчули "паливний голод". Але замість того, щоб піти
шляхом розробки місцевих видів палива, довелося завозити
мільйони тонн кузнецького, карагандинського вугілля, а потім в
екстреному порядку з великими витратами форсувати його видобуток у Донбасі [10].
Проблема здешевлення палива централізовано була вирішена тільки в одному аспекті - максимального наближення постачальника до споживача. У зв’язку з цим основні надії
пов’язувалися з інтенсивним освоєнням покладів кам’яного вугілля в Україні. При цьому особлива увага приділялася Великому
Донбасу за рахунок додаткового залучення робочих кадрів, збільшення субсидій, розвитку передового методу вуглевидобутку графіка циклічності, а також реорганізації управління галуззю як
на союзному, так і на республіканському рівні.
Визначені урядом заходи, окрім реорганізації галузі, не мали інноваційного характеру, а були продовженням уже розпоча96

тих у другій половині 40-х років заходів щодо відродження і розвитку сформованих районів видобутку кам’яного вугілля в Україні.
Проблематичним у Донбасі залишалося і становище з трудовими ресурсами. Активний міграційний потік робітників (на рубежі 40-50-х років) у регіони, що спеціалізувалися на розробці
кам’яного вугілля, не дозволив поліпшити ситуацію, пов’язану з
браком робочої сили через найтяжчі трудові і соціальні умови,
що склалися в галузі.
За зведеннями профспілкових органів, у Сталінську область за 9 місяців 1950 р. прибуло 16,8 тис. молодих людей, і
за цей же час вибуло 14 тис. чоловік, з яких 9 тис. пішло самовільно. Таке ж становище спостерігалося і на вугільних підприємствах Ворошиловградської області.
Акцентована в урядових документах необхідність підвищувати продуктивність праці за рахунок кращого використання техніки насправді не була виконана через дуже низький технічний
рівень гірничого устаткування і його гострої нестачі.
Низький коефіцієнт використання гірничо-технічного устаткування на початку 50-х років обумовлюється в першу чергу тим,
що в попередні роки основна частина машинобудівних заводів
була орієнтована на випуск військової техніки. У зв’язку з цим
заводи гірничого машинобудування виготовляли, як правило,
нові типи машин за робочими кресленнями проектноконструкторських інститутів, співробітники яких також не мали
достатнього досвіду роботи з гірничою технікою. У результаті
заводам доводилося витрачати багато коштів і часу на доведення машин до серійного зразка. Продукція, що випускалася, відрізнялася не стільки високою якістю, скільки високою ціною. Терміни ж створення нових машин заводськими конструкторами
розтягувалися на 5 і більше років.
З цієї причини загальний технічний рівень вугільної промисловості не забезпечував реального підвищення вуглевидобутку в
тих обсягах, у яких планував уряд.
П’ята п’ятирічка почалася в умовах незбалансованої економіки, відсутності чітких планових рубежів і затвердженого п’ятого
п’ятирічного народногосподарського плану, низького рівня техніко-економічного забезпечення промисловості. Виходячи з наявного становища, комуністична партія і Радянський уряд на початку 50-х років спрямували зусилля всього суспільства на пошуки
резервів, здатних ліквідувати відставання в розвитку народного
господарства.
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Донецького національного університету

ДО ПИТАННЯ ВИДОЗМІНИ МЕТОДІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ ДО ДОНБАСУ
В 1950-ТІ РОКИ
На сучасному етапі розвитку суспільства державна міграційно-демографічна політика у 1940 -1950-ті роки, як в Україні в
цілому, так і в Донбасі, зокрема привертає все більше уваги у
суспільстві і дослідників. Тим більше, що й соціальноекономічний та демографічний розвиток Донбасу у 1950-ті роки в
силу політичних чинників не знайшов належного відображення у
радянській історіографії, хоча ряд загальних праць і тематичних
монографій торкались, між іншим, і цього періоду. Але досліджувалися роль партійних, комсомольських та профспілкових організацій, соціалістичне змагання, розвиток окремих галузей господарства, окремих підприємств. Головна увага зверталася на
вугільну та металургійну галузі. В окремих працях йшлося й про
формування робітничих кадрів та роль молоді України у розвитку
вугільної промисловості. Проте відозміни методів зовнішніх міграцій, як і самі міграційно-демографічні процеси, залишилися
поза увагою дослідників. В узагальнюючих працях ці процеси
зведено, як правило, до загального положення, що Донбас розбудовувала вся країна, що не дає уявлення про їх хід і методи
здійснення. За таким же принципом побудовано й нечисленні
праці з історії Донбасу [1]. Чи не єдиним винятком є компілятивна праця П.Лавріва, де наведено дані переписів населення 1939
р. та 1959 рр. [2] Проте окремі факти міграційних і демографичних процесів можно знайти в мемуарній літературі, нарисах журналістів, присвячених відомим робітникам, особам того часу, хоча при цьому потрібно враховувати їх високий рівень ідеологізації та суб’єктивний погляд на події [ 3]. В сучасній українській історіографії також не досліджується це питання [4]. Практично усі
дослідники оперують тільки даними офіційних переписів 1939 та
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1959 років, або окремими статистичними даними та фактами,
тому міграційні, демографічні процеси, вплив на них соціальноекономічного розвитку, відозміна методів організації зовнішніх
міграцій випадають з поля зору, що обумовлює необхідність її
вивчення.
Мета статі - на основі комплексного аналізу літератури і
джерел дослідити відозміну методів організації зовнішніх міграцій у Донбас у межах Ворошиловградської (Луганської) і Сталінської (Донецької) областей у 1950-ті роки.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1950-ті роки,
оскільки цей період порівняно з періодом воєнної і повоєнної відбудови має свою специфіку, зумовлену її особливостями. В період воєнної і повоєнної відбудови завершується формування
основного масиву населення регіону, з’являються перші ознаки
необхідності відозміни методів організації зовнішніх міграцій, а в
1950-ті роки здійснюється й сама відозміна.
Державна міграційно-демографічна політика в Донбасі у повоєнні роки була спрямована перш за все на забезпечення промислових підприємств робочою силою для відбудови народного господарства і відновлення довоєнної чисельності населення регіону і здійснювалась воєнно-адмінистративними методами через молодіжні
призови, мобілізації фахівців по лінії НКО, оргнабори, повернення і
спрямування демобілізованих, спрямування репатрійованих та інтернованих, розконвойованих та амністованих, депортації українського населення з земель, що відійшли до Польщі (не рахуючи такого
спецконтингенту, як військовополонені, яких не відображали статистичні звіти). Проте відновлення загальної чисельності населення регіону мало підпорядковане значення, бо головна увага приділялася
забезпеченню регіону робочою силою. Воєнно-адмінистративні методи здійснення державної міграційно-демографічної політики викликали невдоволення, що знайшло своє відображення у масовому дезертирстві з підприємств і вибуттю за межі регіону значної частини
прибулих. Це негативно позначалося на роботі підприємств, де зберігалася велика плинність робочої сили, загальній чисельності населення регіону, яка постійно коливалася, й відтворенні його репродуктивної функції. Тому наприкінці 1940-х років формується розуміння
необхідності змін методів організації зовнішніх міграцій, хоча їх здійснення було неможливим за існуючого політичного режиму. Незважаючи на це, проведені заходи дозволили збільшити чисельність насе100

лення регіону й забезпечити народне господарство регіону робочою
силою.
Аналізуючи основні наукові праці та документи, можна стверджувати що за роки повоєнної відбудови у четвертій п’ятирічці
чисельність населення регіону тільки наблизилася до довоєнного рівня, тому і на початку 1950-х рр. продовжувалися зовнішні
керовані міграції. Це негативно позначилося як на чисельності
кваліфікованих робітників на підприємствах, так і на сільському
господарстві регіону, бо міграційні потоки спрямовувалися до
міст та робітничих селищ, а мобілізації сільської молоді до шкіл
ФЗН та ремісничих училищ знекровлювали село. Вихід з цього
становища вбачався в нових воєнно-адмінистративних заходах.
В цьому році відбулася нова і остання депортація українського
населення з земель Західної України, що відійшли до Польщі по
другому розміну районів, частка населення з яких була переселена до Донбасу. Вона стала останнім найяскравішим проявом
продовження
міграційно-демографічної
політики
воєнноадмінистративними методами, але водночас засвідчувала, що
старі методи здійснення міграційно-демографічної політики себе
вичерпали, бо примусові переселенці не бажали залишати свої
домівки, і частина з них розбіглася ще на станціях або тікали з
маршруту. Тим більше, що з труднощами проходив і оргнабір,
який давав короткочасний ефект, бо зберігалися велика плинність населення та дезертирство з виробництва. Тому у тому ж
році було прийнято постанову Ради Міністрів СРСР від 28 листопада «Про впорядкування організованого набору населення»,
яка змінила умови оргнаборів і стала фактичною відмовою від
вирішення демографічних та міграційних питань військовоадміністра-тивними методами. В ній зазначалося, що є великі
недоліки у регулюванні та контролі за проведенням оргнаборів, у
результаті чого підприємства різних міністерств та відомств проводять оргнабори по тих самих селах та колгоспах, у ряді випадків підприємства набирають робітників без усіляких нарядів і
угод з колгоспами, що негативно впливає на роботу не тільки цих
колгоспів, але й на виконання плану оргнабору. Ради Міністрів
республік, облвиконкоми, райвиконкоми планують оргнабори без
урахування стану із трудовими ресурсами в колгоспах. Уповноважені набирають робітників у найслабкіших колгоспах, де легше
можна набрати робочу силу, а в економічно міцних колгоспах, які
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мають надлишок робочої сили, набір здійснюється у меншому
розмірі. В той же час є достатньо фактів, коли колгоспи мають
надлишок робочої сили, але перешкоджають заключенню угод.
Не ведеться й масово-роз’яснювальна робота з проведення оргнаборів з числа сільського населення. Крім того, існуючий стан,
коли витрати на організацію оргнаборів віднесені на рахунок
держбюджету, не зацікавлює керівників підприємств та будівництв в створенні необхідних умов робітникам, яких спрямовано
для проведення оргнаборів, що призводить до плинності робітників та неефективного викристання коштів. Постанова визначила нові умови проведення оргнаборів. Тепер проводити їх було
повинно Міністерство трудових резервів за угодами з відповідними міністерствами та відомствами. В свою чергу Мінтрудрезервів повинно було укладати індивідуальні трудові угоди з робітниками. Міністерству транспорту, Радам Міністрів республік,
облвиконкомам було запропоновано навести лад у плануванні і
проведенні оргнаборів у сільській місцевості, притягувати до відповідальності керівників господарських організацій, які самочинно проводять оргнабір. Плани проведення оргнаборів потрібно
було доводити у тижневий строк до райвиконкомів місць набору.
Керівникам колгоспів було рекомендовано відпускати колгоспників для постійної роботи у промисловості, будівництві, на транспорті та інших організаціях народного господарства з
обов’язковою реєстрацією колгоспами укладених угод. Цією ж
постановою було заборонено керівникам підприємств та будівництв приймати на постійну та сезонну роботу колгоспників без
довідок про те, що їх відпущено правлінням колгоспів. Витрати
на здійснення оргнаборів і накладні витрати міністерств та відомств було перекладено з держбюджету на собівартість продукції підприємств. Було рекомендовано укладати угоди на два роки і більше. При цьому сплачувати одноразову грошову допомогу, визначену постановою Ради Міністрів СРСР від 9 серпня
1948р., у подвійному розмірі. При укладанні угод контори оргнаборів Мінтрудрезервів повинні були видавати по 50% від одноразової допомоги і добові, а також оплачувати проїзд робітників.
Таким чином, оргнабори з примусових та короткочасних були
більш орієнтовані на добровільність, деяку матеріальну зацікавленість селян та закріплення нових робітників на підприємствах
набутті ними відповідного фаху [5].
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В результаті цих заходів у 1951 р. до регіону Донбасу прибуло: 160285 осіб до Ворошиловградської області, до Сталінської - 326112 осіб, а механічний приріст населення міст та сіл
склав відповідно 53367 та 99800 осіб [ 6 ]. В результаті на кінець 1951р. чисельність населення дещо перевищила довоєнний рівень. На 1939 р. в Ворошиловградській області мешкало
1,8 млн, а на 1941р. - 2,0413 млн осіб, у Сталінській же області
відповідно мешкало 3,1 млн. та 3,4 млн осіб [7]. На кінець 1951
р. чисельність населення регіону склала близько 5, 3 млн. осіб,
з них: у Ворошиловградській області - 2041620, а у Сталінській
- 3047715 осіб. Досягнута чисельність населення регіону мала
б задовольнити потреби виробництва місцевою робочою силою та забезпечити відтворення населення, необхідного для
подальшого функціонування народного господарства регіону.
Тим більше, що повоєннна відбудова промисловості дозволила
Донбасу зайняти традиційне місце провідної паливноенергетичної бази СРСР. Проте це відбувалось на старій технічній основі та й торкалося перш за все підприємств важкої
промисловості, що посилило міжгалузеві диспропороції, і супроводжувалось негативними моментами у фінансовій і господарській діяльності окремих підприємств. Розвитку легкої і харчової промисловості, сільського господарства, соціальнопобутової сфери не приділялося належної уваги, що разом з
тяжкими умовами праці викликало постійну велику плинність
населення. Підбиваючи підсумки відбудови, голова Ради Міністрів СРСР Г. Маленков у доповіді з приводу десятиріччя визволення Донбасу відзначив, що поряд з незаперечними успіхами
є багато відстаючих підриємств, які не забезпечують виконання
держплану, на багатьох заводах, шахтах і фабиках допускаються перевитрати державних коштів, не усюди приділяється
достатньо уваги поліпшенню якості продукції, а що стосується
села, то є немало колгоспів і навіть сільськогосподарських районів, де сільське господарство просто занехаяне. Серед тих,
хто не виконує держплани, він назвав трести «Орджонікідзевугілля», «Будьонніввугілля», металургійні заводи ім. Кірова і
«Азовсталь» та ін., а серед тих, хто допустив великі збитки трести «Красноармійськвугілля», «Красногвардійськвугілля»,
«Сніжнянськантрацит» та ін.[ 8 ]. Тому не дивно, що у січні 1952
р. з’явилася постанова ЦК ВКП(б) «Про соціалістичне змагання
103

у промисловості та сільському господарстві», за допомогою
якої намагалися, як і завжди, компенсувати нестачу робочої
сили ентузіазмом робітників. Постанова визначала, що головними завданнями змагання є боротьба за всебічне зростання
якості продукції та зменшення її собівартості, забезпечення активної участі у ньому всіх робітників, що, як виявилось згодом,
не дало бажаних наслідків. Восени 1952 р. ХIХ з’їзд партії затвердив директиви на п’яту п’ятирічку, які передбачали подальший розвиток вугільної, хімічної та інших галузей народного
господарства, будівництво нових підприємств, що вимагало
при існуючих умовах зростання чисельності населення, перш
за все дорослого, тим більш, що рівень природного приросту у
1952р. по Ворошиловградській області досяг тільки 32509 [9] , а
по Сталінській - 62721 особи[10] ,тобто був нижче довоєнного
рівня. Тому зовнішні керовані міграції продовжувалися, хоча й
при деякому їх зменшенні. У 1951р. до Ворошиловградської
області прибуло більше 160 тис. осіб, або на 9,5% більше, ніж у
попередньому році, але при цьому на 8,4 % збільшилася й чисельість вибулих за межі області. І все ж механічний приріст
склав більше 53 тис. осіб, 32 тис. з яких становили прибулі з
інших областей України. Головним чином зростала чисельність
населення промислових центрів та транспортних вузлів: Ворошиловграда, Ворошиловська, Кадіївки, Лисичанська, Попасної.
У цей же час до Сталінської області прибуло більше 326 тис.
осіб, але вибуло більше 226 тис. осіб, 67% прибулих поповнили
населення м.Сталіно, Макіївки, Горлівки, Жданова, більшість з
яких прибула за оргнаборами на підприємства вугільної, металургійної промисловості, будівельних організацій та по призовах учнів до шкіл ФЗН та ремісничих училищ. Останні склали
6,4 % усіх прибулих, або 21 тис. осіб. При цьому визначилась і
тенденція перевищення чисельності вибулих [11]. Тенденція
зростання чисельності прибулих простежується й у наступному
році. Переважну більшість прибулих до Ворошиловградської
області складали мешкнці Харківської, Полтавської, Житомирської та інших областей України [12]. До Сталінської області з
227358 прибулих з України переважну більшість складали вихідці з Вінницької, Волинської, Полтавської, Ізмаїльської, Житомирської та інших областей України. Проте при цьому зберігалася й велика плинність населення. Тільки зі Сталінської обла104

сті вибуло в цей час 244535 осіб[13].
У 1952-1953 рр. вперше у повоєнні часи було приділено
увагу розвитку легкої та харчової промисловості, що в короткий
час дало необхідний ефект, полегшивши ситуацію із цими товарами, а, відповідно, і становище робітників та їх родин, а також
стало ще одним стимулом для прибуття у регіон нових мешканців. Смерть Й. Сталіна й початок «відлиги» привнесли нові риси
у розвиток регіону. Хрущовська «відлига» поклала початок десталінізації і деякій лібералізації суспільно-політичного життя,
реформам і пошукам нових підходів до розв’язання суспільнополітичних, економічних та соціальних проблем, що відбивалося
й на державній міграційній політиці, в якій замість воєнноадміністративних заходів починається перехід до адміністративно-командних методів здійснення державної міграційної політики. Депортації та мобілізації населення було припинено, скасовано кримінальну відповідальність за самочинне залишення закладів трудових резервів, але й при цьому використовували оргнабір, комсомольсько-молодіжні призови під приводом комсомольсько-молодіжних будов, призови учнів до шкіл ФЗН. Неоднозначно позначилася на демографічному та соціальному розвитку
регіону й масова амністія, яку було проведено весною 1953 р. З
одного боку - вона дозволила збільшити чисельність дорослого
населення, але з другого - привела до більшої концентрації злочинного елементу й ускладнення криміногенного становища.
Значний вплив у 1950-ті роки на розвиток демографічної картини
мали відміна заборони на здійснення абортів, що на першому
етапі привело до деякого зменшення чисельності народжених, і
видача паспортів селянам, що остаточно унеможливило проведення міграцій воєнно-адміністративними методами і привело до
більшої мобільності сільського населення. Воно спрямовувалося
тепер більше за власним бажанням на будівництва та до промислових підприємств у пошуках більш заможного життя.
Завдяки цьому у 1953р. до Ворошиловградської області
прибуло майже на 14 тис. більше - 186391 особи, з них - 60218 з
Російської Федерації, 107486 - різних областей України, інші - з
інших республік СРСР [14]. Основу цих міграційних потоків складала молодь, яка прибувала до шкіл ФЗН, ремісничих та залізничних училищ. У механічному прирості, якій збільшився у порівнянні з 1952 р. на 16164 особи, складали більшість мешканці сіл,
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які прибули за оргнаборами, та учні ФЗН/РУ. Тому 33,4% з них
були у віці 20-29 років, а 63,2% складали чоловіки. До Сталінської області прибуло 354257 осіб, з яких 104602 прибули з Російської Федерації, а 221459 - з Ворошиловградської, Вінницької,
Дніпропетровської, Сумської та інших областей України[15]. Основна частина з них прибула до будівельних підприємств тресту
«Азовстальбуд», БМУ «МиронівДРЕС», «Артемвугілля». Але при
цьому 262930 осіб вибуло за межі області. Загальна чисельність
населення регіону досягла майже 5,8 млн. осіб. Але все гостріше
поставало питання про закріплення прибулого населення, бо постійну його плинність спричиняли перш за все відсутність житла
та необхідних соціально-побутових умов. Це, поряд з ішими факторами, призводило й до зменшення зовнішніх міграцій.
У лютому-березні 1954 р. відбувся пленум ЦК КПРС, який
прйняв постанову «Про подальше збільшення виробництва зерна в країні та про освоєння цілинних та перелогових земель», де
вказувалося, що комплектація створюваних радгоспів на нових
землях робочою силою повинна йти за рахунок оргнаборів [ 16].
Тобто держава не відмовлялася від регулювання міграційнодемографічних процесів, просто від воєнно-командних методів
здійснювався перехід до адміністративно-командних. Зрозуміло,
ця постанова призвела до деякого зменшення кількості прибулих
- у містах і селах йшов призов молоді на підняття цілинних та
перелогових земель, а відповідно йшло зменшення призову молоді до державних трудових резервів, частина молодих робітників вибувала на цілину з самого регіону. Головну роль у міграціях
до Донбасу тепер відігравали призови молоді до училищ і шкіл
трудових резервів, призови на будівництво промислових підприємств. Проте зростання економічного потенціалу регіону і чисельності його наслення викликало ряд проблем, серед яких не
останнє місце мали нестача води для підприємств, житла для
робітників, особливо тих, які прибули разом з родинами. Першу
проблему повинна була розв’язати постанова про будівництво
каналу «Сіверський Донець - Донбас», прийнята у тому ж 1954
р., яка разом з реконструкцією та будівництвом нових щахт та
заводів дала повштох до зростання у наступні роки чисельності
прибулих. Восени 1954р. стали прибувати перші робітники, які
повинні були розпочати будівництво нових будинків для будівельників каналу. Але справжня робота на трасі розпочалася у бе106

резні 1955р. У 1955 р. за комсомольськими путівками на будівництво каналу прибуло 16 тис. юнаків та дівчат з різних областей
України, а всього прибуло біля 20 тис. осіб [17]. У 1955 р. відбулась подальша зміна методів організації зовнішніх міграцій . Тепер вона стосувалася мобілізацій молоді до ремісничих та залізничних училищ - вводилася добровільність вступу до них. Темпи
зростання чисельності населення регіону дещо спадають, а у
Ворошиловградській області у 1955 р. відзначається навіть зменшення чисельності населення - з 2225,1 тис. осіб, які нараховувалися у 1954р., до 2130,6 тис. осіб [18]. Тільки у 1956 р. чисельність прибулих починає знов зростати. При цьому майже половину всіх прибулих до міст складала молодь у віці 17-24 років. В
цей же час за межі області вибуло 145894 особи, 68% з яких - до
міст та сіл УРСР. До Сталінської області прибуло 402700 осіб
[19]. Головним чином прибували за молодіжними призовами та
оргнаборами на будівництво вугільних шахт та промислових підприємств, будівництво каналу. Усього до Воршиловградської області прибуло 137088 осіб з областей Російської Федерації, що
склали 58% прибулих, і 62999 з областей України [20]. До Сталінської області прибуло 250488 осіб з областей України, або
62,2 % прибулих [21]. За рахунок цього чисельність населення
регіону досягла майже 6 млн. осіб.
ХХ з’їзд КПРС 1956 р. поклав початок десталінізації, що повинно було відбитися й на міграційно-демографічній політиці,
зокрема послабленням адміністративно-командних важелів її
здійснення. Тим більше, що вугільна галузь Донбасу з середини
1950-х років ставала нерентабельною. Проте екстенсивний розвиток економіки потребував подальшого будівництва нових підприємств, включення нових верств населення у розвиток народного господарства. Особливо відчувалася напруженість із кваліфікованими робітниками. Тому у 1956 р. з’явилася постанова ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про невідкладні заходи по розвитку вугільної промисловості Української РСР». За нею, на шахтах
вводився чотирьохзмінний режим роботи при зменшенні робочого часу, змінювалася система оплати праці, а замість 120 підземних спеціальностей залишалося тільки 20, платня робітників
очистних вибоїв зростала на 18-19 крб. за зміну. Це призвело до
деякого покращення роботи шахт у 1957 р., але промисловість
країни потребувала подальшого зростання видобутку вугілля, а,
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відповідно, й будівництва нових шахт.
Саме на 1957р. припав і пік прибуття населення. До цього
спричинилася постанова ЦК КПРС та РМ СРСР « Про суспільний
призов в 1957 р. молоді для роботи на найважливіших будовах,
які розташовані в східних та північних районах СРСР і в Донбасі», яка стала яскравим проявом адміністративно-командних методів організації зовнішніх міграцій. Її прийняття пояснювалось
тим, що необхідно було забезпечити постійними кадрами робітників найважливіші будівництва у цих районах, для чого передбачалося спрямувати на них 60 тис. робітників. При цьому пропонувалось ЦК компартій союзних республік провести широку
роз’яснювальну роботу, щоб забезпечити набір молодих робітників, головним чином працюючих на промислових підприємствах, де зменшився обсяг роботи, або скорочено штати, а також
тільки починаючих працювати на виробництві. Кваліфікованих
робітників-будівельників
передбачалося
призначити
бригадирами - інструкторами по навчанню молодих робітників.
Відбір та спрямування повинні були йти в рахунок плану з
оргнабору, встановленого на 1957 р.[22]. До Луганської області в
цей час прибуло 268599 осіб, 65,8 % яких прибули з РФ [23], а до
Сталінської області прибуло 432111 осіб, 276132 з яких - з
Вінницької, Дрогобицької, Сумської, Хмельницької областей
України і т.д. [24]. Але вже з наступного року йде поступове
зменшення прибуття до регіону. Прибували на будівництво шахт,
каналу «Сіверській Донець - Донбас», хімічних підприємств. Так,
у 1955 - 1958 рр. тільки на будівництво 37 шахт прибуло 113 тис.
осіб з інших областей України [25]. З цього часу починається й
вирішення
житлової
проблеми.
Цьому
допомогло
й
реформування системи керування економікою, коли замість
ліквідованих галузевих міністерств створювалися раднаргоспи,
які більше уваги приділяли вирішенню нагальних проблем регіону, розвитку
У 1958 р.місцевої
в основному
промисловості.
було завершено будівництво нових
шахт, було прийнято в експлуатацію першу чергу каналу, що з
наступного року привело до поступового зменшення прибуття
населення. Але різкого падіння чисельності прибулих не відбувалося, бо у 1958 р. пленум ЦК КПРС проголосив курс на хімізацію сільського господарства, будівництво нових та реконструкцію вже існуючих підприємств хімічної промисловості. Тому
у 1959 р. до Луганської області прибуло 241868 осіб з інших
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республік і областей СРСР та 664 особи з-за кордону [26]. До
Сталінської області відповідно прибуло 296175 і 276 осіб. При
цьому, з Київської, Кіровоградської, Станіславської, Сумської,
Луганської, Харківської областей України прибуло 199734 осіб
[27]. Отже, у 1952-1959 рр. у регіоні оселилося 6,13 млн осіб,
більша частина з яких - у Сталінській області. Проте одночасно
зберігалася й велика плинність населення, яке вибувало за
межі регіону. Так, за той же час з Донбасу вибуло майже 2/3
прибулих. Більша частина з них вибула зі Сталінської області. І
все ж чисельність населення Луганської області досягла 2452,2
тис. осіб, а Сталінської - 4262,8 тис. осіб [31]. Загальна чисельність населення регіону перевищила 6,7 млн. осіб.
Отже, у 1950-ті роки відбувається видозміна організації зовнішніх мігрцій населення - здійснюється перехід від воєнноадміністративних до адміністративно-командних методів. Розвиток виробництва дозволив задовольнити найелементарніші потреби населення, що призвело до стійкого зростання природного
приросту населення. Але потреби подальшого розвитку народного господарства викликали й необхідність нових зовнішніх міграцій населення в регіон. Поступово відбувається перехід від
масових оргнаборів до не менш масових призовів молоді. В результаті загальна чисельність населення регіону зросла більше
ніж на 1 млн осіб, що стало основою подальшого демографічного розвитку Донбасу.
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ЕВОЛЮЦІЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В 90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Протягом історичного розвитку кожне суспільство створює
свої моделі взаємовідносин інституту сім’ї та держави. 90-ті роки
ХХ століття через зміну історичних процесів в українському суспільстві утворили нову ситуацію у розвитку інституту держави,
сім’ї, громадянина на рівні поведінкових та ціннісних аспектів
взаємодії.
Історіографія проблеми спрямована на визначення результативності впливу законодавства на сім’ю. Так, у наукових працях О.В.Дорохіної на основі аналізу радянського законодавства в
даній сфері зазначається, що діяльність держави може або загальмувати, або прискорити процеси дезорганізації сім’ї в індустріальну епоху [1]. С.В.Дармодьохін приходить до висновку, що
проблеми сім’ї ефективніше вирішуються з допомогою цілеспрямованої державної сімейної політики [2]. А.В.Артюхов на основі
аналізу мети та засобів здійснення сімейної політики в державах
світу зазначає, що сімейна політика в різних країнах має неоднакове спрямування [3]. Провідні напрямки реалізації політики щодо сім’ї в перехідних суспільствах країн Центральної та Східної
Європи 90-х років ХХ століття розглянуто Л.С.Дегтяр, яка зазначає, що реформи в цих державах призвели до повного законодавчого оновлення в сфері шлюбно-сімейних відносин [4]. Історичний аспект особливостей формування та напрямків розбудови нормативно-правового поля шлюбно-сімейних відносин Української держави в 90-ті роки минулого століття належного висвітлення в наукових працях не знайшов. Дана стаття ставить на
меті відтворити напрямки взаємодії державної влади та сім’ї, виявити відповідність її реальним потребам у суспільстві та встановити взаємозв’язок із конкретними умовами історичного періоду. Джерельну базу склали нормативно-правові акти Української держави зазначеного періоду.
У державотворчих процесах українського суспільства
1990-х років актуальними до вирішення на законодавчому рівні
стали проблеми інституту сім’ї, що почали різко загострювати111

ся і потребували певного регулювання з боку держави. Одним
із факторів, який зумовив наростання негативних тенденцій у
даній сфері, є змінність у суспільному розвитку та політиці
держави. На початок 1990-х років відбувається відмова від попередніх принципів та підходів радянської держави, що визначилося в посиленій регулятивній ролі її щодо сім’ї. Різке скорочення можливостей держави в забезпеченні реалізації складної
системи соціальних гарантій сім’ям, створеної в 70-80 роки ХХ
ст., призвели соціальне законодавство до кризи. О.В.Дорохіна
показала, що до середини 1980-х років у загальнодержавному
масштабі виплачувалося 14 видів пільг сім’ям [5]. Соціальні
допомоги розглядалися не тільки як засіб покращення матеріальних умов життя сімей, а й як важливий напрямок демографічної політики, що певною мірою впливало на орієнтації в поведінці сімей. Не відповідаючи часу, втрачали юридичну силу та
ідеологічний вплив основні принципи, засади політики радянської держави стосовно даної сфери суспільних відносин, сформованих у законодавчих документах: Конституції СРСР 1977
року [6], Конституції УРСР 1978 року [7], Кодексі про шлюб та
сім’ю СРСР 1969 року та інших програмних документах радянської держави у сфері сімейної політики [8]. Вони визначалися
в наступному: “Семья находится под защитой государства…
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организаций и совершенствовании службы быта и общественного питания… Предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также
других видов пособий и помощи семье” [9]. “Партия считает
необходимым проводить линию на укрепление семьи, оказание
ей помощи в выполнении социальных функций воспитания детей, на улучшение материальных, жилищных и бытовых условий семей с детьми и молодоженов” [10].
До цього слід додати, що Кодекс про шлюб та сім’ю СРСР і
УРСР не давав обґрунтованого визначення поняття “сім’я” ні в
загальному, ні в правовому формулюванні. Його трактовка базувалася на ідеологічних засадах - сім’я розглядалася винятково
як радянська, що ґрунтується на принципах комуністичної моралі. Такий підхід робив неможливим належне забезпечення вирішення різнобічних проблем сім’ї, які почали стверджуватися в
житті через загальні зміни, що відбувалися в ній самій, та вплив
на неї суспільних перетворень. Інститут сім’ї в нових історичних
умовах потребував відповідної перебудови нормативноправового поля держави.
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Міжнародна юридична практика сімейного законодавства
виробила пріоритети у формуванні законодавчої сфери даного
типу суспільних відношень. Так, “Загальна декларація прав людини” зазначає, що “сім’я є природним і основним осередком
суспільства і має право на захист із боку суспільства та держави”, “у різних культурних, політичних і соціальних системах сім’я
існує в різних формах” [11]. “Копенгагенська декларація про соціальний розвиток” наголошує на її праві на “всебічний захист і
підтримку» [12]. “Європейською соціальною хартією” напрямки
державного сприяння сім’ї: економічний, правовий, соціальний, а
також засоби допомоги визначаються наступним чином: “Соціальна допомога та допомога сім’ям з дітьми, фіскальні заходи,
надання сім’ям житла, допомога молодим та інші відповідні засоби”. Декларуються права на захист материнства та дитинства,
на повагу сімейного життя, право “працівників із сімейними
обов’язками на рівні можливості та рівне ставлення до них”, право на “захист від убогості та соціального відчуження”, запроваджується рівність чоловіка та жінки в сім’ї. З боку держави проводиться просвітництво і допомога в питаннях планування сім’ї
[13]. Отже, на початку 1990-х років у свідомості громадян України
ще діяли стереотипи взаємодії двох інститутів: держави та сім’ї в
розподілі своїх функцій, які сформувалися за радянських часів.
Міжнародна практика визначала відмінні пріоритети в розбудові
даної сфери стосунків, а життєва ситуація періоду глибокої кризи
в українському суспільстві створювали особливу ситуацію для
їхнього юридичного оформлення.
До прийняття Конституції України шлюбно-сімейні відносини
перебували в правовому полі „Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР”.
У 90-ті роки до „Кодексу” вносяться зміни і доповнення, що відтворювали нові підходи та принципи до проблеми її становлення. За сім’єю закріплюється обов’язок „виховання дітей, піклування про їх здоров’я, фізичний, духовний, моральний розвиток,
навчання і підготовку до праці”, визначається відповідальність
батьків за порушення цих норм [14]. Юридично закріплюються
умови укладення шлюбного контракту, порядку передачі дітей на
усиновлення та здійснення контролю за умовами їх проживання і
виховання. Оновлюється положення про розмір стягнення аліментів [15 ].
У нормативно-правовому полі спостерігалася відсутність
системності та визначеності підходів у законотворчому процесі
та політиці держави. В нових історичних умовах соціальне спрямування законодавства перебувало в формальному полі дії За113

кону України “Про мінімальний споживчий бюджет” від 3 липня
1991 року [16]. Його обґрунтування виходило з життєвих реалій підтримки перш за все найменш соціально захищених верств
населення, формування взаємопов’язаної системи мінімальних
доходів громадян і видатків держави на їх утримання” (ст. 89)
[17]. Законом визначався юридичний термін „мінімальний споживчий бюджет”, принципи формування, структура, величина, порядок розробки та затвердження його. Приймалися рішення про
необхідність в умовах кризового стану економіки та спаду виробництва розроблення соціального нормативу - межі малозабезпеченості. Даний Закон поширювався Постановою Верховної
Ради УРСР від 3 липня 1991 року „Про порядок введення в дію
Закону Української РСР „Про мінімальний споживчий бюджет”,
який зазначав „забезпечення досягнення розміру мінімального
споживчого бюджету поетапно виходячи з реальних можливостей економіки” [18]. Подальше юридичне оформлення соціального законодавства даного роду відбулося тільки в 1994 році з
прийняттям Закону України „Про межу малозабезпеченості”,
який заклав правову основу здійснення адресної матеріальної
підтримки найменш соціально захищених верств населення в
умовах кризового стану економіки. Такий розвиток соціального
законодавства підготував підґрунтя до становлення адресної
допомоги, першочерговим об’єктом її визначається сім’я. Найбільш вразливою категорією сімей стали сім’ї з дітьми. Розробляється Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
[19]. Він встановив „гарантований державою рівень матеріальної
підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги з
урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей
тощо”. Даний нормативний акт визначив «право на державну допомогу по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за хворою
дитиною і за дитиною-інвалідом та в інших випадках [20]. У цих
випадках призначалися грошові виплати.
Розроблено методики реалізації всіх видів виплат. Новим
стало право отримувати допомогу при догляді за дитиною до
досягнення нею трирічного віку не тільки працюючій матері, але
й тими із працюючих членів родини (батько, дід, баба), хто фактично здійснював догляд. Звичайно, що такий норматив виходив
із зайнятості на ринку праці, де жіноча праця була більш затребувана. Поступового оформлення набирала адресна допомога
окремим сім’ям. Вона зазначається постановами Кабінету Міністрів: „Про надання одноразової державної допомоги сім’ям, що
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виховують дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та дітей, у яких видалено щитовидну залозу” (1996
р.) [21]; „Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей” (1996 р.) [22].
Основи нового соціального захисту знайшли практику здійснення фактично у всіх країнах пострадянського простору і виходили теж з позиції здійснення допомоги населенню в кризовій
ситуації, полегшення його економічної та соціальної адаптації.
Приймалися законодавчі акти щодо забезпечення гарантованого
прожиткового мінімуму, призначалася допомога сім’ям з дітьми.
Але, звичайно, варіації в межах різних країн відносно грошових
виплат та інших пільг мали різний вплив на соціальний захист і
підтримку.
Прийнята у 1996 році Конституція України закріпила основні
принципи і аспекти взаємин сім’ї і держави та сформулювала
підходи до регулювання шлюбно-сімейних відносин. Основним
Законом визнано: “Вільна згода на шлюб чоловіка та жінки, рівність прав та обов’язків подружжя у шлюбі та сім’ї” (стаття 51),
що юридично підтвердило практику визначення гендерної рівноваги в сім’ї чоловіка та жінки. Закріплюється заборона будь-якого
насильства над дитиною у сім’ї (стаття 5). Визначено право на
“достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 8). Конституційно норми
визначили функціональні межі держави та сім’ї в оновленому
суспільстві. Повна відповідальність покладена на державу за
«утримання дітей-сиріт і дітей позбавлених піклування. До цього
держава залучає благодійницьку діяльність” (стаття 5), забезпечує соціальний захист окремих категорій: сімей службовців
(стаття 17), які постраждали від аварії на ЧАЕС, в тому числі надає безкоштовно або за доступну плату житло (стаття 47), забезпечує “правовий захист, матеріальну і моральну підтримку
материнства, дитинства, включаючи оплату відпусток та інших
пільг вагітним жінкам і матерям” (Стаття 24). Визначається мета
призначення соціальних виплат та виплат: “Забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого
Законом” [23]. Таким чином, визначені державою нові принципи
взаємин з інститутом сім’ї призвели до відмови влади від повного втручання у сімейні відносини і залишили за собою функцію
правового захисту сім’ї, дитинства, материнства, соціальний захист окремих категорій сімей та членів їх родини. Положенням
про обов’язок держави “збереження генофонду Українського народу” визначено спрямування діяльності влади на розвиток де115

мографічної політики. Прийняті статті Конституції про свободу
віросповідання, приватну власність змінили поведінкові орієнтири сімей [24].
З 1997 року відбувається подальша зміна напрямків соціальної політики з огляду на конституційні положення, наслідки
ефективності попередньої законотворчої діяльності, наявний
рівень життя в умовах спаду економіки (з 1994 по 1999 рік тривало постійне зниження життєвого рівня) та демографічних рис,
що виявила сім’я. В “Програмі соціально-економічного розвитку
на 1997-2000 роки” відзначено, що „здійснюються заходи щодо
встановлення мінімальних соціальних гарантій, надається адресна допомога малозабезпеченим громадянам”, але „зменшення надходжень до бюджету загострило проблему фінансування соціальних виплат. Погіршився соціальний захист найбільш вразливих верств населення: дітей, інвалідів, одиноких,
безробітних і багатодітних сімей...” [25]. Такий стан соціальної
сфери диктував необхідність подальшого вдосконалення законодавства на забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім’ї. Знову в полі зору нормативно-правової системи
перебувала демографічна політика, як складова соціальної
сфери. Розв’язання демографічної ситуації передбачалося
шляхом „підвищення народжуваності та зниження смертності
населення, особливо дитячої, та підвищення тривалості життя”
[26]. Таким чином, у соціальній політиці актуалізувалася одна із
її складових - демографічна політика, на доцільності проведення якої не наголошувалося до середини 1990-х років (тільки в
1995 році приймається Національна програма планування сім’ї).
Політика доповнилася законами України „Про прожитковий мінімум” 1999 року, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” 2000 року [27]. Призначення даних нормативних актів - „забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним cім’ям”, тобто надання адресної допомоги. В
Законі „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям” юридично визначається термін „сім’я” - „це особи, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа”. Право на таку допомогу мають сім’ї, які з поважних або незалежних
від них причин мають середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму [28]. Розвитком системи адресної
допомоги стали розпорядження Кабінету Міністрів „Про заходи
щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї”
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(2001 рік) [29], положення „Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”[30]. Але виконання їх передано до місцевих виконавчих органів влади з зазначенням щорічного виділення коштів з місцевих бюджетів, що обмежувало можливості реалізації. Законодавчим реагуванням на соціально-демографічні проблеми села
стала постанова Кабінету Міністрів у 1992 році „Про розвиток
житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної
ситуації на селі”, до якої вносилися зміни у 1994, 1996 роках
[31]. Визначається перспектива розробки напрямку сімейної політики - політика «здійснення соціального партнерства сім’ї та
держави на основі розподілу відповідальності між батьками, дітьми, іншими членами сім’ї і державою, сприяння захисту сім’ї
від злиднів та обмежень, пов’язаних з вимушеною міграцією,
надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру»”[32].
Ваги окремого напрямку в державній політиці набуває проблема молодих сімей. Пріоритетними завданнями державної політики стосовно молодих сімей є забезпечення правового та соціального захисту сім’ї; забезпечення високого рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морального, освітнього та духовного розвитку дітей; формування в
молоді відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я,
планування сім’ї тощо. Законотворча діяльність спрямована на
створення соціально-економічної підтримки молодих сімей. Для
прискорення розв’язання житлових проблем, поліпшення соціально-побутового та економічного становища їх, а також розвитку
в умовах переходу до ринкової економіки молодіжного житлового будівництва. Кабінетом Міністрів у 1992 році прийнято Постанову “Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва” [33], у 2000 році - Указ Президента України “Про соціальноекономічну підтримку становлення та розвитку студентської сім’ї”
[34]. Зокрема, Указом Кабінет Міністрів зобов’язувався вживати
заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов студентських сімей, забезпечення пільгового обслуговування дітей із
студентських сімей у дошкільних закладах; вирішення в установленому порядку питання про створення доброчинного фонду підтримки студентської сім’ї; надання допомоги у працевлаштуванні
студентам, які мають сім’ї. Заходами 2001 року щодо підтримки
студентської сім’ї передбачено надання допомоги у працевлаштуванні студентам, які мають сім’ї; виплату стипендії студентам,
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які не мають академічної заборгованості, з числа студентських
сімей із дітьми; забезпечення першочергового працевлаштування випускників вузів тощо. Постановою Кабінету Міністрів України у 2001 році затверджено порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям і придбання житла за рахунок
кредиту. Так, на вирішення ряду проблем молодих сімей здійснено правове забезпечення. Проте регулювання цієї сфери не
відповідало реаліям життя 1990-х років.
Нового оформлення соціальний захист сімей набув у всіх
країнах пострадянського світу. В цей період він також виходив із
позиції здійснення допомоги населенню в кризовій ситуації з метою полегшення його економічної та соціальної адаптації. Приймалися законодавчі акти щодо забезпечення гарантованого
прожиткового мінімуму, призначалася допомога сім’ям із дітьми.
Але, звичайно, варіації в межах різних країн відносно грошових
виплат та інших пільг різні і мали неоднаковий вплив на соціальний захист.
Наприкінці 1990-х років державною владою розроблялися ідеологічні аспекти проведення державної сімейної політики з метою
зміцнення сім’ї, на основі Конституційних положень, міжнародних
правових стандартів. У 1999 році прийнято Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок [35],
Концепцію державної сімейної політики [36], Програму „Українська
родина” [37]. Усі ці документи зазначають, що формування сімейної
політики є „одним із пріоритетних напрямків діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та визначається, що “державна сімейна політика має стати складовою соціальної
політики”. Програмні документи визначають історичне місце сім’ї в
суспільстві: “Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку,
який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором
формування демографічного потенціалу” [38]. Вихід із кризового
стану сім’ї в політичних документах передбачено у створенні законодавства, захисті прав сім’ї та її членів, створенні матеріальної та
соціальної бази для її зміцнення, підвищенні культурного та морального рівня, підвищення ролі жінки в суспільстві та сприяння підтримці даного інституту шляхом реалізації заходів соціальної політики, а саме: сприяння розв’язання проблеми зайнятості; забезпечення життєвого рівня членів сім’ї не нижче ніж прожиткового мінімуму; соціальна підтримка сімей з дітьми; забезпечення гендерної
рівності чоловіка та жінки; належного співвідношення між зайнятістю та виконанням сімейних обов’язків, сприяння покращенню побутових умов, розширення фонду житла, підвищення гарантій мате118

ріального забезпечення дітей, поліпшення охорони здоров’я, надання соціально-консультаційної допомоги, а також підвищення
морально-психологічного, громадського аспекту впливу на
розв’язання проблем сім’ї та підвищення її авторитету в суспільстві.
На даному етапі, виходячи з проблем, які набули суттєвого значення, для їх розв’язання в суспільстві набувала юридичного оформлення проблема попередження насильства у сім’ї. “Національна
програма планування сім’ї” [39], Програма “Репродуктивне здоров’я
2001-2005” визначили реалізацію наступних завдань: забезпечення
політичної, соціальної, економічної бази для впровадження заходів,
спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в країні; допомога сім’ям і окремим особам у розв’язанні питань, пов’язаних з
дітонародженням, посилення контролю за виконаним законодавства про охорону праці жінок; забезпечення правового та соціального
захисту сім’ї, підвищення доступності та поліпшення якості медичної допомоги з питань охорони репродуктивного здоров’я; подальший розвиток служб виховання підлітків та молоді щодо формування відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я; залучення засобів масової інформації, розробка і видання інформаційних матеріалів для пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства; проведення заходів щодо
профілактики захворювань ВІЛ-інфекцією; залучення громадських
організацій до роботи з пропаганди збереження репродуктивного
здоров’я [40].
Отже, до кінця 1990-х років у державі було відсутнє адекватне умовам суспільного розвитку нормативно-правове поле функціонування інституту сім’ї. Це створило передумови до поведінкової самоорганізації зазначеного інституту. Наприкінці 1990-х
років формувалися варіанти соціального законодавства щодо
сім’ї, відмінного в своїх принципових підходах від законодавства
радянської доби. В програмних документах цього періоду спостерігалося посилення уваги до регулювання сімейних відносин
з боку держави, як наслідок критичного їх стану в умовах кризового суспільства. Сімейна політика української держави перетворилася на складову соціальної політики, яка набула спрямування на забезпечення виконання сім’єю своїх функцій, причому,
як відзначалося в дослідженні, заходи сімейної політики мають й
демографічні наслідки. Але заходи, що законодавчо впроваджувалися, не мали істотного впливу через соціально-економічні
причини, що спричиняло труднощі у сприйнятті індивідами даної
ідеології.
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО
СЕЛЯНСТВА В 60 - 80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ:
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ХХ століття в історії України було найбільш динамічним.
Змінилася повсякденна структура населення. Якщо на початку
ХХ століття це було виключно сільське населення, то на середину століття це було змішане сільсько-міське населення. Протягом декількох десятиліть радикально змінився спосіб життя значної частини українського суспільства. Не зважаючи на це, селянство займало значне місце в соціальному спектрі держави.
Саме українське селянство було найбільш усталеною верствою
населення, в якому яскраво віддзеркалилася історія українського
народу. Мешканці українського села зберегли національні риси
української культури, мови, побуту. В 1960 - 1980-х рр. вже переважало міське населення. З урахуванням того, що місто взагалі
вийшло із села, з якого з різних причин протягом всього часу вибула значна частка жителів, для багатьох міських жителів - робітників, інженерів, вчених, поетів - село залишається “колискою”.
Велике значення в дослідженні українського селянства мають
60 - 80-ті рр. ХХ ст. Негативні процеси вразили аграрний сектор.
З 1965 р. почала проводитися реформа на селі. Вкотре були підвищені закупівельні ціни на сільгосппродукцію, збільшені капіталовкладення, вводилася гарантована оплата трудодня грошима
тощо. Однак в силу негативних процесів, які мали місце на селі
(невирішеність питання про соціальний розвиток села та інші),
трудові ресурси значно зменшилися. Низький рівень життя і важкі умови праці призводили до відтоку з села української молоді.
Все це призвело до уповільнення темпів сільськогосподарського
розвитку.
Для розуміння соціально-економічних, політичних та культурних проблем українського села в 60 - 80-ті рр. ХХ ст. були
проведені ґрунтовні дослідження, результатом чого стало видання численних праць. Серед авторів, що приділяли увагу ста122

новищу українського села в означений період - В.Петренко, П.
Панченко,
І.
Рибак,
С.Падалка,
М. Платон, О. Зернова та ін. [1, 5, 6, 7, 8, 9]
Однак, не зважаючи на ґрунтовність їх досліджень і непересічну значущість в умовах, коли в історичній науці відбувся поворот в бік вивчення мікрорівневих об’єктів, «антропологічний поворот», безумовно, актуальним стало дослідження повсякденного життя українського селянства. «Антропологізм» на відміну від
традиційної історії з її увагою до політичного фактору, соціальних
структур, де проста людина з її картиною світу, стереотипом
мислення та ментальністю повсякденного життя була присутньою лише як пасивний об’єкт дослідження діяльності суспільства, орієнтований на вивчення уявлень звичайної людини про
життя [4]. Що ж означає поняття «повсякденність»?
Поняття „повсякденність” в історичній науці з’явилося нещодавно. Започатковано воно було в 70 - 80-ті рр. ХХ ст.. вченими з ФРН. В 90-ті рр. ХХ ст. дослідження ролі простої людини в історії набуло самостійного спрямування. Останнім часом
історія повсякденності переживає справжній бум в Росії. Про це
свідчать численні праці російських істориків, присвячені дослідженню повсякденного життя російського суспільства різних
періодів та різних верств населення [3]. В українській історичній
науці вивчення даної проблематики тільки починається.
«Історія повсякденності» як науковий напрям, що являє собою своєрідну корекцію історичної науки, вперше визнали такі
вчені, як А. Людтке, Х. Медик, Р. Ван Дюлмен та ін. Для становлення мікроісторії велика роль належить роботам Е. Томпсона,
К. Томаса, П. Берка, К. Гінзбурга та ін. В російській історіографії
останнім часом пильна увага приділяється методологічним засадам «історії повсякденності» та джерелознавчому аспекту. Серед науковців можна виділити М. Крома, А.Курьяновича, А. Сенявского та ін. [2, 3, 4, 10, 11]
Історична наука глибоко розкрила розвиток таких категорій
життєдіяльності суспільства, як економіка, політика, законодавство, ідеологія (макрорівень історії). При цьому слід відзначити,
що всі ці чинники існували лише опосередковано, вони проходили через життєвий досвід людини, викликаючи власні, індивідуальні реакції (мікро-рівень історії).
Серед адептів «історії повсякденності», або, як її називають, «історії знизу», немає одностайної думки щодо точної, вичерпної характеристики цього напрямку історичної науки. Голо123

вним предметом уваги є повсякденне життя простих людей та
зміни в їх житті і в них самих разом з часом і в середині часових
відрізків [10]. Під поняттям «повсякденність» вчені розуміють відображення масового усвідомлення людей та їх традиційні уявлення, приватне відображення суспільних процесів. Повсякденність - це комплексний об’єкт, одна з найбільш усталених форм
суспільного життя. В процесі історичного розвитку змінювалися
політичні системи та режими, ідеології та соціальні носії, однак
повсякденність залишається незмінною тривалий час. Повсякденність виступає як єдність різноманітних функцій або утілення
суспільних зв’язків, як історично-конкретна соціально-просторова
форма існування суспільної системи, відтворюючи та концентруючи її основні елементи та відносини. Вона відіграє велику
роль в проявах соціальної поведінки, виступає важливим засобом виявлення потреб та мислення різних соціальних верств,
втілення духовних потреб, ідейних орієнтирів різноманітних
верств населення.
«Історія повсякденності» має свої особливості. По-перше, її
увага приділена суб’єктивному фактору історії. Її прибічники намагаються зрозуміти та проаналізувати змінювання сприйняття,
переживання, поведінку людей, вплив на них суспільних структур
та процесів, їх розуміння цих структур та процесів. Цей специфічний підхід наближає «історію повсякденності» до історії культури, а також до соціальної психології. По-друге, очевидно, що
до об’єкта дослідження ставляться як до співавтора дослідження.
А. Людке вважає «історію повсякденності» детальним історичним описом всіх членів суспільства, а також опис їх настроїв,
духовних переживань, спогадів, любові, ненависті, надій на майбутнє. За його думкою, уявлення звичайної людини, її поведінка
в значній мірі залежать від повсякденного особистого досвіду.
Такі суспільні категорії, як економіка, політика, ідеологія, законодавство, існували та діяли опосередковано, проходячи через
власний життєвий досвід людини, викликаючи відповідні реакції
та дії.
В «історії повсякденності» визначені свої категорії. Першою
з них є засоби присвоєння світу. Сутність цієї категорії полягає в
тому, що в кожній окремій ситуації людина поводить себе відповідно до свого світогляду. Іншою категорією повсякденності виступає примхливість та упертість людини, що відображує своєрідну форму соціальної організації індивіда, у розвитку якої можна
виокремити два етапи: на першому відбувається кристалізація
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окремих рис характеру суб’єкта, на другому проявляються тенденції до конфронтації між індивідом та соціальними структурами. В таких умовах суб’єкт реалізує себе в обмеженому просторі.
Дуже часто невідповідність соціальним інноваціям мала прояв в
родині.
Протягом ХХ ст. історична наука відчувала вплив різних дисциплін, таких як соціологія та історична демографія, соціальна
та культурна антропологія, лінгвістика, літературна критика, психологія та ін. Було закладено основи методу, який в понятійному
апараті став визначатися як мікроаналіз. Засновником цього методу був італійський вчений Леві Дж. [13]. Представники італійської соціальної історії стверджували, що його сутність наближається до художньої творчості, осягнення минулого засобом розуміння, уживання в нього одночасно означає відбір історичних
фактів та їх тлумачення [10].
Методологія принципу мікроаналізу проявляється в тому,
що він виступає в якості конкретного наукового нормативу дослідження. Його унікальність, на думку вчених, проявляється в здатності фрагментації об’єкта дослідження на окремих зрізах, у
виявленні того нестандартного, в чому спектрально відображується вся палітра соціально-економічних, суспільних і людських
відносин. Вивчаючи кожну приватну ситуацію, історик робить
спробу реконструкції самого способу, яким індивід будує соціальний світ. Отже, мікроісторики вивчають суперечливий, неоднозначний досвід та соціальні уявлення, які знаходяться в основі
поведінки людини.
Одним з методів «історії повсякденності» є інтерв’ю - безпосереднє опитування учасників історичних подій. Цей метод має
значення для виявлення ролі соціальних обставин в конструюванні повсякденності.
У зв’язку зі зміною предмета дослідження змінилася і джерельна база. Значно зросла роль таких джерел, які раніше класифікувалися як другорядні і мали дуже суб’єктивний характер.
Отже, серед важливих джерел для вивчення «історії повсякденності» українського селянства велике значення мають листи,
щоденники, скарги, заяви громадян та ін. Слід також звернути
увагу на фотознімки, які раніше дуже часто ігнорувалися. В науковий обіг вводяться також матеріали зведень органів внутрішніх
справ, результати перевірок партійних та державних органів, які
свідчать про реальне становище українського суспільства в
означений період. В решті-решт, особливе значення мають усні
опитування, які являють собою інформаційно багаті, специфічні
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за внутрішньою та зовнішньою формами історичні джерела, що
своєрідно відображують сучасність [4, 11].
Отже, «історія повсякденності» вивчає життя тих, хто вважається невеликими частками глобальних суспільних процесів.
Ця галузь історичного пізнання почала складатися в науці на
основі вивчення широкого історичного, соціологічного та
етнографічного матеріалу. Вивчення «історії повсякденності» є
своєрідною конкретизацією історичних фактів і надає можливість
по-новому оцінити історичні процеси. Таким чином, проблема
повсякденності має на меті вивчення „історії” на основі
дослідження життєвих обставин людей.
Вивчення повсякденності українського селянства 60 - 80-х
рр. ХХ ст., безперечно, становить одну з актуальних проблем
сучасної історичної науки. Її дослідження передбачає вивчення
широкого спектру матеріалів (історичних, етнографічних та ін.),
що свідчить про міждисциплінарний характер означеної теми. В
ній необхідно виокремити, на нашу думку, відповідні проблеми.
По-перше, це типологізація поселень України за деякими основними параметрами, включаючи географічне розташування, природнокліматичну зону, етнокультуру регіону, тип господарства
тощо. По-друге, однією з складових повсякденності є також економічна діяльність українського селянства 60 - 80-х рр. ХХ ст.
Важливим для розуміння способу життя, на наш погляд, є родинно-шлюбні відносини. Заслуговує на детальне вивчення проблема освіти та культури, суспільно-політичне життя, національні відносини, рівень матеріального добробуту, духовне життя,
демографічна ситуація тощо.
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ПРИВАТНА ОРЕНДА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ
ДО НЕПУ (1921-22 РР.)
На сучасному етапі, в умовах ринкового реформування, одним з найважливіших завдань є створення ефективно працюючої, налагодженої та розвиненої промисловості. Вивчення, критичне переосмислення та урахування власного історичного
досвіду, насамперед в умовах відбудовчого періоду, коли
відбувався
перехід
до
ринкових
методів
управління
виробництвом, в умовах багатоукладності, набуває важливого
не тільки наукового, але й практичного значення.
Орендна промисловість України була невід’ємною складовою частиною багатогалузевого народного господарства. Аналіз
місця і ролі приватних промисловців у виробничій сфері в умовах
переходу до НЕПу може бути використаний на сучасному етапі
при проведенні економічного реформування в Україні.
Загальний випуск промислової продукції в Україні на початку 1921 р. скоротився майже вдесятеро проти довоєнного рівня.
Працювала лише одна невелика домна на Петровському (Єнакіївському) металургійному заводі. Виплавка чавуну складала
0,5% довоєнної [1,с.17-18]. Пленум ЦК КП(б)У (січень 1921 р.)
визначив становище на транспорті, у вугільній промисловості як
„розвал катастрофічних розмірів” [2,с.128]. Кризовий стан промисловості України став прямим наслідком Першої світової війни,
поразки національно-визвольних змагань та політики „воєнного
комунізму”.
Стан справ значно погіршувала проведена економічно необґрунтована тотальна націоналізація промислового фонду. Так,
на кінець 1920 р. в Україні було націоналізовано 10720 підприємств [3,с.94]. Така кількість значно перевищувала можливості
держави регулювати та налагоджувати виробничі процеси. Як
змушено визнав В.І. Ленін „...ми наекспропріювали багато більше, ніж зуміли облічити, контролювати, управляти і т.д.” [4,с.190].
Стан справ вимагав докорінного перегляду господарчої політики.
Курс на реформи - перехід до нової економічної політики
(НЕПу) офіційно був проголошений у березні 1921 р. на Х з’їзді
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РКП(б). Найважливіші реформи стосувались промисловості.
Перша Всеукраїнська нарада КП(б)У, виходячи з рішень Х
з’їзду РКП(б), при визначенні завдання відбудови народного господарства, наголосила на необхідності перегляду всієї націоналізованої промисловості. Для прискорення господарського відродження визначалася особиста зацікавленість окремого
господаря і виробника. „З метою посилення товарообороту,
розвитку продуктивних сил і використання для цього приватної
ініціативи промислових виробників, - наголошувалося в рішенні
наради, - необхідно допустити існування приватних дрібних
підприємств, які працюють під загальним контролем державних
органів або на правах їх контрагентів” [5,с.142]. Частку
підприємств дозволялося здавати в оренду органам кооперації і
окремим господарям. Наголошувалося на необхідності нагляду,
контролю та обмеженні приватної ініціативи.
Розпочався процес впровадження нових форм господарювання в промисловість України: оренди та денаціоналізації дрібних й середніх підприємств. Держава була неспроможна власними силами налагодити відбудову та роботу таких промислових
одиниць, що вимагало значних коштів. Більша частина підприємств були бездіяльними, зруйнованими, або існували лише номінально. Старим власникам було дозволено співробітництво з
Радянською владою. Колишні підприємства поверталися у власність або дозволялось взяти їх в оренду самостійно або колективно. В руках держави залишилися „командні висоти”: важка промисловість, банки, залізниці тощо.
Незважаючи на економічні вигоди та пряму доцільність праці приватних підприємців у промисловості України, головною
особливістю проведення НЕПу було те, що реформування взагалі не торкалося політичної сфери. Приватні підприємці змушені
були працювати в умовах правової невизначеності. Конституція
УСРР 1919 р., (а згодом і Конституція СРСР 1924 р.) зафіксувала
офіційне скасування приватної власності, що позбавляло приватну промисловість будь-яких перспектив для розвитку.
8 серпня 1921 р. Раднарком УСРР затвердив постанову
„Про порядок здачі в оренду підприємств, підвідомчих Раді народного господарства України (УРНГ)”, у відповідності з постановою Раднаркому Радянської Росії. „Надати кооперативам, товариствам та іншим організаціям, а також окремим громадянам
право оренди державних промислових підприємств у цілях їх
експлуатації” - наголошувалося в постанові. При складанні договору про оренду перевага надавалася кооперативним
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об’єднанням [6,с.24-25]. В договорі визначалися характер виробничої діяльності орендованого підприємства, обсяги та номенклатура виробництва, розміри відбудови та модернізації основних
фондів, орендна плата державі та ін. Власником підприємства
лишалася держава, орендар не мав права продати підприємство
або його основні фонди. Від орендарів вимагалося безперечне
виконання радянського законодавства про працю і соціальне
страхування.
Підтримали рішення уряду та активно включилися в орендну кампанію Миколаївський, Катеринославський, Одеський, Донецький губкоми. Керівник Донецького губкому КП(б)У Е.І.Квірінг
активно виступив на підтримку нової політики. Так, у статті „На
переломе” (в газеті „Донецкий коммунист”) він закликав скоріше
забувати методи „воєнного комунізму” та відмовлятися від надій
на швидку світову революцію. Натомість підтримати „політику,
яка дасть можливість відродити нашу велику промисловість” і
вже досягненнями комуністичного господарського будівництва
довести переваги справи пролетарської революції [7,с.4]. Показово виваженим господарським підходом відзначилися рішення
V Миколаївської губконференції КП(б)У. Була підкреслена необхідність встановлення такого керівного апарату, котрий був би
здатний не лише стягувати орендну плату, але також і сприяти
модернізації устаткування, збільшення виробництва та загального підйому промисловості [8,с.4].
Аналіз архівних документів та публікацій свідчить, що проведення орендної кампанії розпочалося одразу після проголошення нової політики, ще за відсутності відповідно розробленої
правової бази. Тому, на початковому етапі, впровадження нових
форм господарювання, здача підприємств в оренду в Україні,
проводилася безсистемно. На місцях губернії впадали у крайнощі: або „роздати” все і одразу, або взагалі повністю відмовлялися від проведення орендної кампанії. Місцеві керівники в деяких губерніях відверто саботували рішення уряду. Рішення про
допущення приватного підприємництва сприймалося ними як
зрада всіх попередніх революційних ідеалів. В Харкові комісія,
що перевіряла процес денаціоналізації та передачі в оренду
млинів, була заарештована. Чернігівська губернська конференція КП(б)У засудила „Ставку на власника, прийняту в Росії”
[9,с.17]. Після чого повітові власті Козельця і Ніжина на Чернігівщині повністю відмовилися від проведення орендної кампанії
[10,с.54]. А губернська комісія по обстеженню радянського апарату на Полтавщині у своєму звіті, характеризуючи типові погля130

ди радянських керівників, підкреслювала: „Повне нерозуміння
завдань НЕПу або небажання їх розуміти” [11]. Наслідком такого
ставлення до орендної кампанії стало те, що наприкінці 1921 р.
Полтавська губернія зайняла передостаннє місце по кількості
зданих в оренду підприємств [12]. В Подільській губернії взагалі
не було створено спеціалізованого апарату, який би регулював
та контролював орендну кампанію, що призвело до формалізму
та безконтрольності у питанні здачі підприємств в оренду [13].
Ініціатор переходу до НЕПу В.І.Ленін тримав питання оренди на постійному контролі. Проаналізувавши перші підсумки,
він наголосив на необхідності більш енергійного впровадження
в життя нових методів господарювання. Інтереси розвитку державної промисловості вимагали звільнення від „баласту” дрібних, зруйнованих, непрацюючих підприємств. „Все інше - в оренду або кому завгодно віддати, або закрити, або „кинути”, забути до рішучого поліпшення...” - вимагав Ленін [14,с.60].
Партійно-господарське керівництво України, реагуючи на
отримані вказівки, приймало рішення щодо активізації проведення орендної кампанії. Однак бажання „виконати та перевиконати”
рішення партійного керівництва на місцях іноді мало прямо негативні наслідки. Так, наприклад, у Балтському повіті Одеської губернії було зафіксовано іншу крайність: швидку, непродуману
роздачу всього промислового фонду приватникам - колишнім
власникам [15,с.54]. Подільська губекономрада з метою виправити положення та прискорити орендну кампанію в губернії, віддала вказівку всім повітовим економрадам закінчити передачу в
оренду млинів протягом тижня [16,с.199]. Безумовно, такі обмежені строки не дозволяли виважено підійти до укладання орендних угод.
Така ситуація невизначеності, розгубленості, анархії на місцях, разом з тим, була неминучою та стала прямим наслідком
різкої зміни курсу партійного керівництва. Реформування катастрофічно не встигало за ситуацією. Висновок підвів голова Раднаркому УСРР Х.Г.Раковський в інтерв’ю харківській газеті
„Коммунист” від 21 вересня 1921 р.: „Повної одноманітності в
методах і засобах накреслення і проведення начал
проголошеної нашою партією нової економічної політики ми не
спостерігали. Та й важко було цього чекати: в цій галузі так
багато коливань навіть у центрі, який ще не опрацював твердих
конкретних
Як бачимо,
директив”.
з проголошенням переходу до НЕПу позитивні
результати реформ стали помітні не одразу. Більше того, справи
промисловості України в перші місяці після переходу до НЕПу
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продовжували погіршуватися, стрімко падала продуктивність
праці. Одним з самих важких був стан вугільної промисловості. У
липні місяці 1921 р. видобуток Донецького басейну склав всього
9 млн. пудів, що ледь вистачало його власній щомісячній потребі
у вугіллі [17,с.62]. Окремі вугільні райони Донбасу добували значно менше, ніж витрачали. Так, наприклад, Алмазний вугільний
район при видобуванні 596 тис. пуд. витрачав 1077 тис. пудів
вугілля [18,с.88].
Враховуючи те, що в Україні одним з головних питань постало відродження важкої державної індустрії (довоєнна Росія
на ¾ задовольняла свої потреби в паливі, руді та металі з Донецького басейну), а також і те, що відбудова зруйнованої металургійної промисловості була неможливою за відсутності палива, постало головне питання виведення вугільної промисловості з кризового стану. В середині липня 1921 р. Донецька губернська рада народного господарства (ГРНГ) заснувала постійно діючу комісію по використанню дрібних шахт, головою
якої був призначений А.Ф.Радченко. Результатом діяльності
комісії стало впровадження оренди у вугільну промисловість
України. У вересні 1921 р. в розпорядженні Центрального правління кам’яновугільної промисловості (ЦПКП) було залишено
лише 180 найбільш потужних шахт - всі інші належало здати в
оренду. Наказ Головвугілля, регулюючий порядок оренди шахт
вийшов лише 27 листопада 1921 р. (на цей момент вже було
здано в оренду кілька сотень шахт). Згідно з ним всі шахти Донбасу, що не підпорядковувалися ЦПКП, здавалися в оренду
через Донецьку губекономраду, за винятком тих шахт, оренда
котрих була нераціональною через перешкоди для роботи
державних вугільних підприємств з технічних або організаційних причин. Наголошувалося на необхідності здачі в оренду на
строк не більше 5 років. Орендна платня складала 30% видобутку вугілля [19,с.47-49].
Вже до вересня 1921 р. було здано в оренду 158, на листопад 764, а наприкінці року 1000 шахт [20]. Оренду переважно
складали кооперативи та виробничі артілі. Частка приватників
серед орендарів у листопаді 1921 р. складала 15% [21]. Слід наголосити, що реальний відсоток підприємств, зданих приватникам був значно вищий, ніж за офіційними даними, враховуючи і
ставлення до приватників державних службовців, і певні пільги
кооперації.
Разом з тим, визначаючи умови функціонування приватників в Радянському суспільстві, у жовтні 1921 р. ВУЦВК прийняв
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закон, згідно з яким позбавлялися права голосу особи, які займалися орендою, використовували найману працю і т.д. [22].
Цей прошарок суспільства отримав назву „лишенцы” („позбавленці”). Так досягалася повна політична ізоляція приватників,
позбавлення їх будь-якої можливості політично або ідеологічно
контролювати та впливати на ситуацію в країні. Показовий за
своєю парадоксальністю факт: радянська влада перетворювала на „декласований елемент” прошарок суспільства, що формувався вже в радянських умовах, у повній відповідності та з
повним дотриманням діючого законодавства. Таким чином,
люди, які не порушували жодних законів, разом з тим, фактично перетворювалися на ворогів.
Шоста конференція КП(б)У (грудень 1921 р.) присвятила багато уваги аналізу розвитку промисловості України в умовах багатоукладності економіки. З доповіддю „Промисловість в умовах
НЕПу” виступив голова УРНГ В.Я.Чубар. В доповіді і прийнятій
резолюції гостро критикувалися працівники радянських і господарських органів за помилки під час роздержавлення промисловості та проведення орендної кампанії. В зв’язку з цим, були розглянуті самі поняття та визначена специфіка „капіталістичних
форм господарства”. Наголошувалося на обов’язковому максимальному підпорядкуванні приватних форм власності державним органам управління. Орендар визнавався „агентом держави
по використанню ресурсів”. Головне завдання місцевих органів
влади і управління полягало в повсякденній увазі питанням оренди і необхідності пильного контролю та нагляду за виконанням
орендних договорів [23,с.60-62].
Рішення Центру сприяли перегляду точки зору губернських
органів влади і управління. Питання роздержавлення та проведення орендної кампанії обговорювалися на партійних та господарських нарадах, конференціях, засіданнях. Так, після проведення аналізу помилок, Харківська губернія за показниками зданих в оренду підприємств посіла одне з провідних місць в Україні, а за кількістю зданих в оренду млинів - 545, зайняла перше
місце [24]. Аналогічні рішення приділити належну увагу орендній
кампанії прийняли збори, наради в Бахмуті, Запоріжжі, Луганську. Характерною особливістю прийнятих рішень було впровадження господарського підходу.
Це викликало довіру приватників та інших орендарів.
Всього разом з млинами та вітряками (які становили основну
частку усіх орендованих підприємств, їх було здано 2500) наприкінці 1921 р. було орендовано понад 5200 дрібних і середніх
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заводів, фабрик та майстерень [25,c.39].
Офіційні дані свідчать про специфічні особливості роздержавлення промисловості. Найбільш активно процес йшов у
промислово розвинутих регіонах: Харківський, Запорізькій та
Донецькій губерніях. Менше у Київський, Одеський та Катеринославський. Останні місця займали найменш розвинуті у промисловому відношенні губернії. Орендарями були переважно
приватні підприємці. Так, у Київський губернії вони орендували
62,4% підприємств, зданих в оренду, в Катеринославській 76%,
в Одеській -77%. Частка минулих власників серед орендарів в
середньому складала 40%. Хоча по деяких губерніях цей показник став домінуючим: у Київський - 95%, Одеській - 81%, Катеринославській - 71% [26]. Діяльність приватників була сконцентрована у виробництві продуктів харчування та предметів повсякденного вжитку: харчова промисловість, виробництво металовиробів, одягу, взуття і т.д.
Оренда на початковому етапі НЕПу мала ряд характерних
особливостей. Так, головною тенденцією було намагання здавати в оренду на якомога менший термін (95-98% усіх орендних
договорів були установлені на один рік) [27]. В оренду намагалися здавати, в першу чергу, нерентабельні, зруйновані підприємства. З підприємств, що належали до здачі, вивозилося обладнання та сировина. Орендарю доводилося починати працювати
практично з нуля. Так, по Донецький губернії на початку 1922 р.
було здано 52 підприємства: з них 45 не працювало в 1921 р., а
деякі стояли й раніше. На Полтавщині було здано 20 бездіяльних шкіряних заводів [28]. Слід відзначити, що виконання капітального ремонту на орендованих підприємствах значною мірою
виконувалося, у першу чергу, приватними орендарями - колишніми власниками. На Полтавщині були зафіксовані випадки, коли
приватники значно перевиконували орендні умови, і робили ремонти та будівництва, навіть не внесені у договори [29]. Кооперативні ж орендарі обмежувалися найбільш необхідним дрібним
ремонтом, що лише дозволяв підтримувати виробничій процес,
навіть у небезпечних для праці умовах. Негативну роль грала й
короткостроковість орендних договорів. При строкові оренди в
один рік, більшість орендарів зосередилася на якнайшвидшому
отриманні прибутку, а довготривалі ремонтні роботи, безумовно,
ставали нерентабельними. Існували і більш короткі терміни оренди - всього на кілька місяців. Так, у Полтавський губернії було
укладено договір на здачу в оренду майстерні С.Д. Фрідману терміном на 6 місяців. На стільки ж місяців було здано підприємст134

во й іншому приватному орендарю - М.І. Беньяшу [30]. Схожі короткострокові договори на оренду заключалися й на Миколаївщині [31]. Про капітальний ремонт і серйозні відбудовчі роботи
на виробництві у таких випадках не йшлося.
На хід роздержавлення в значній мірі впливала орендна плата. Як правило, на початковому етапі, вона не була постійною величиною. Залежно від галузі промисловості вона коливалася від
8% виробів (металообробна, харчова промисловість) до 33% у
поліграфічних й до 40% - на шкіропереробних виробництвах
[32,с.202-203]. Разом з тим, різні регіони мали свої особливості
нарахування орендної плати. Так, в Донецькій губернії всі підприємства підпадали під оренду на умовах заздалегідь визначеної
винагороди державі продуктами виробництва. Загалом по Україні
орендна плата грішми на початковому етапі орендної кампанії була, скоріше, винятком (це лише у тому випадку, коли для держави
предмети виробництва зазначених підприємств не представляли
інтересу). В умовах товарового голоду та стрімкого знецінення радянських грошей такий натуральний спосіб розрахунків практично
був єдино можливим. Типовим прикладом була здача естампажного заводу у Катеринославський губернії, на якому орендар - минулий власник цього заводу Найдіс - зобов’язався виготовити 200
грабель, 400 сапок, 750 сковорідок і т.д. і віддати у якості орендної
плати: 5% від виробленого. Так само типовою була й резолюція
Губернської економічної ради: „Звернути увагу на низьку платню
за користування підприємством” [33]. Складалися договори й на
безоплатну здачу повністю зруйнованих підприємств за умови їхнього повного відновлення. Витрати на відновлення виробництва
зараховувалися як орендна плата.
Умови перших років НЕПу були такими, що, головним чином, приватна ініціатива у промисловості України була представлена в її орендній формі - значно економічно вигідніше було
взяти в оренду вже „готове” підприємство (навіть і потребуюче
іноді досить серйозного ремонту), ніж починати будувати власний завод або фабрику. Також і місцеві радянські керівники
сприяли цьому процесу тим, що більш швидко погоджувалися на
здачу підприємства в оренду (тимчасовий дозвіл на використання виробничих фондів), ніж на денаціоналізацію (повернення у
власність назавжди) - так реалізувалося їх дотримання революційним ідеалам. „Оренда не означає денаціоналізації, - вказував
на IV з’їзді Ради народного господарства (травень 1921 р.) один
з помітних теоретиків і керівників промисловості, член президії
ВРНГ В.П.Мілютін. - Денаціоналізація є відновлення в правах
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власності. Відновити в правах власності капіталіста, в якого ми
взяли фабрики і заводи, у якого сировина пущена в обіг, частина
машин перевезена, було неможливо фізично” [34].
Прямим наслідком стало те, що у 1921-22 рр. кількість орендних виробництв майже вдвічі перевищувала чисельність
приватновласницьких. Орендовані підприємства були також і
значно більш промислово потужними у порівнянні з
приватновласницькими. На них випускалось до 80% продукції
приватного сектору України. Головне завдання: полегшити
товаровий голод, наповнити ринок товарами повсякденного
вжитку
Таким
- було
чином,
виконано.
проведення орендної кампанії було обумовлено необхідністю за допомогою нових форм господарювання
відбудувати зруйновані основні фонди промисловості. Здійснити насичення ринку товарами першої необхідності та напівфабрикатами для державної промисловості, а також створити за
рахунок коштів, сплачених у якості орендної плати, необхідні
фонди державного резерву та накопичення.
Разом з тим, слід підкреслити, що проста оренда підприємств ще не вирішувала всіх промислово-економічних питань.
Головним питанням було переведення керування економікою
України з воєннокомуністичних на ринкові механізми.
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КУБАНСКАЯ ТЕМА В УКРАИНСКОЙ ПЕРИОДИКЕ:
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Связи Кубани и Украины традиционны, обусловлены характером заселения Черномории (Кубани), этническим составом
кубанского населения, близостью культур. Писали об этих связях много. Писали и до революции, пишут и сегодня. П.П. Короленко, Ф.А. Бигдай, В.К. Чумаченко, М.В. Семенцов, А.И. Феди138

на. Список имен можно продолжить. В этих заметках мне бы хотелось остановиться только на одном - библиографическом аспекте темы. Еще точнее, на проблеме библиографирования
периодической печати.
О роли периодической печати как источника в реконструкции
исторической реальности говорили не единожды. [1] Крупный кубанский историк Ф.А. Щербина в статье «Темы для изучения Кубанской
области» [2] подчеркивал, что анализ периодической печати «дает возможность с достаточной точностью характеризовать как общий
размах (общественного - А.С.) движения, так и характерные его
особенности». Он подчеркивал, что «при потреблении газет со
стороны населения в известных пунктах определяются центры
умственного движения; <...> в преобладании газет особого типа
и направления - прогрессивных над консервативными или, наоборот, выразятся господствующие в области течения мысли и
самосознания; распределением подписчиков на газеты по сословиям или общественному положению выяснится руководящая
роль известных групп <...>
Но если из общей физиономии газет перейти к важнейшим
их отделам, соединить статистический их учет с описательными
приемами, выделить, положим, хотя бы передовые статьи с подразделением их на группы по основным темам газетной публицистики, тогда получится более конкретная и яркая картина тех
отдельных звеньев, из которых сложилось все умственное движение». [3] Как правило, сегодня комплекты старых газет и журналов (в силу их плохой сохранности) широкому кругу провинциальных исследователей недоступны. Использование этого источника практически невозможно без предварительных библиографических разысканий.
«…Ретроспективный и текущий аналитический учет материалов местной периодической печати - важная проблема,
решение которой облегчает пути использования этих
материалов в научных исследованиях. Общеизвестно, что пока
еще публикации местной печати введены в научный оборот
только в самой незначительной степени. Одна из основных
причин слабого использования местной периодической печати крайне слабая библиографическая ее изученность» [4].
Сетования А.В. Суворовой, высказанные в 1977 году, остаются
актуальными по сей день. В том числе и для Северного Кавказа.
Важно обратить внимание и на тот факт, что местная (провинциальная) периодическая печать в своих публикациях всегда
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проявляла живой интерес к жизни своих соседей, публиковала
много материалов краеведческой тематики, посвященных сопредельным (а иногда и не только сопредельным) территориям.
Иногда краеведы - патриоты даже ставили это в упрек местной
периодике. Но, с другой стороны, в этих публикациях часто прослеживались этнические, культурные, экономические связи регионов. Практически во всех северокавказских (ставропольских,
терских) периодических и продолжающихся изданиях публикации о Кубанской области не просто встречались, а были регулярными. К сожалению, многие из этих публикаций не отражены в
существующих библиографических указателях и, в силу этого,
реже становятся объектом исторического изучения.
В свое время, анализируя источники изучения истории Кубани, Б. М. Городецкий указал на необходимость библиографировать наиболее распространённые русские толстые журналы и отметил, что все они, за редким исключением, публиковали статьи и рецензии, по своему содержанию связанные с
Кавказским краем и в частности с Кубанью. Началом этой
работы послужил его обзор журнала "Русская мысль" (1880 1909 гг.) Обзор был опубликован в журнале "На Кавказе" в
1909Практически
году. [5]
одновременно с библиографическими заметками Б.М. Городецкого был опубликован указатель М.А. Архангелова к ставропольской газете «Северный Кавказ», в котором
были расписаны материалы кубанской тематики [6].
Обращает на себя внимание факт, что в предварительный
список изданий, которые требуют библиографирования, Б. М.
Городецкий не включил украинские журналы, многие из которых
охотно публиковали материалы о Черномории и Кубани. Петербургская «Основа» [7], киевская «Киевская старина» [8], львовская «Заря» [9], екатеринославский журнал «Днiпровi хвилi» [10].
Причем, публиковали регулярно. Без знания этих публикаций
кубанскому исследователю значительно сложнее будет восстановить характер формирования литературных традиций региона, ряд сюжетов истории заселения Кубани, особенности демографической ситуации в крае. Понимая утопичность предложения, я просто хочу подчеркнуть необходимость библиографирования (в рамках кубанской тематики) ряда журналов и газет, выходивших за границами административной Кубани. Например,
тифлисского «Сборника материалов для описания местностей и
племен Кавказа», ставропольского «Сборник сведений о Северном Кавказе», ряд донских периодических изданий. Впрочем,
всех не перечислишь.
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Мотивации для публикаций материалов кубанской тематики
были разные. Тифлис был административным центром Закавказья и Северного Кавказа и оттого на страницах тифлисских продолжающихся изданий публикации по отдельным административным территориям наместничества были функциональны. В Петербурге в начале Х1Х века тема Северного Кавказа была модна,
публикации зачастую носили романтически-мифологическую
окраску. Во второй четверти и вплоть до 60-х годов Х1Х века большое количество публикаций в петербургской печати отражало
проблемы колонизации региона. Украина чаще печатала художественные произведения кубанских литераторов, информацию о
событиях, связанных с переселением черноморцев, запорожскими корнями черноморцев, празднованием тех или иных юбилеев
украинской культуры. Важно подчеркнуть, что различные мотивации порождали видовое жанровое многообразие публикуемых
текстов, а это означает необходимость использования различных
методов источниковедческой критики в случае их использования в
исследованиях.
Разной были и инициативы публикаций. Если, например,
учесть, что до 60-х годов собственно кубанской периодики и книгоиздательства не было вообще, во второй половине Х1Х века крайне недостаточно, а желающих заниматься литературным
трудом (естественно, и печататься) становилось все больше, то
факт сотрудничества кубанских авторов с Петербургом, Москвой, Харьковым, Тифлисом, Киевом, Львовом вполне объясним.
Кроме того, уже в 60-е - 70-е годы, когда появились первые местные издания, кубанцы были заинтересованы в рецензиях. Это
был показатель качества и актуальности изданий. Одновременно следует сказать, что и петербургские, украинские, тифлисские, ставропольские издания не только охотно помещали материалы кубанцев, но и просили их писать и присылать статьи.
Достаточно вспомнить переписку П. Кулиша и В. Белозерского
(журнал «Основа») с Я. Г. Кухаренко и С. А. Шарапом, А. М. Лазаревского (журнал «Киевская старина») с П. П. Короленко и Е.
Д. Фелицыным, В. Лукача (журнал «Заря») с Н. Воронным, для
того, чтобы понять, насколько интерес этот был взаимным и искренним.
В этом контексте я позволю себе более подробно остановиться на анализе взаимоотношений с Кубанью одного из названных журналов - ежемесячного историко-этнографического и
беллетристического журнала "Киевская старина". Журнал выходил в 1882 - 1907 гг. Последний год он издавался на украинском
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языке под названием "Украiна". Это был по существу единственный журнал Восточной Украины, полностью посвященной
истории и культуре украинского народа. Журнал выходил в период подъема национально-освободительного движения на
украинских землях. [11] Редактор-издатель "Киевской старины"
так определял его содержание: "Самостоятельные исследования по истории Южной России и разнообразные материалы для
нее в виде особо ценных исторических документов, мемуаров,
хроник, дневников, записок, воспоминаний, рассказов, биографий, некрологов, характеристик, описаний вещественных памятников южнорусской древности - в архивах, зданиях, всякого рода предметах древнего быта, и, наконец, заметок обо всем вообще, что составляет принадлежность и характерную особенность исторически сложившегося народного быта или служит
проявлением народного творчества и мировоззрения, каковы:
неисследованные обычаи - религиозные, правовые и т.п., исчезающие древние напевы, незаписанные думы, сказки, легенды,
песни и пр. Библиографические сведения о вновь выходящих
книгах у нас и заграницею, изданиях, статьях по истории Южной
России, сопровождаемых критическими замечаниями.[12]
Географически материалы (во всех названных украинских
журналах) охватывали не только Украину, но всю Южную Россию. Это оговаривалось в программах журналов. Так, например,
редактор первого украинского журнала "Основа", выходившего в
1861 - 1862 годах в Петербурге, В. М. Белозерский подчеркивал:
"Край, изучению которого будет посвящена О с н о в а, обитаем
преимущественно южно-русским народом. Хотя в Бессарабии ,
Крыму и Земле Войска Донского преобладающее население не
южно-русское , но мы включаем и эти области в круг нашего изучения , потому что они находятся в непосредственной исторической , промышленной и торговой связи с прочими южнорусскими землями». [13] Белозерский не назвал Воронежскую
губернию, не назвал землю Войска Черноморского, но материалы о них публиковались едва ли не в каждом номере журнала.
«Киевская старина» (как и «Основа») по отношению к
материалам кубанской тематики проявляла очевидную заинтересованность. Редакция журнала в кубанцах, черноморцах
видела прямых наследников Запорожской сечи, ее интересовали сюжеты переселения казачества на Кубань, сохранившиеся
в среде казачества украинские песни, обряды, экономическое
положение на Кубани переселенцев с Украины, их быт и культура. Следы этого интереса сохранились не только в публи142

кациях, но и в переписке редакции с кубанскими корреспондентами журнала - историками, фольклористами, этнографами.
А. М. Лазаревский в письмах к Е.Д.Фелицыну просит последнего прислать ему четыре выпуска казачьих песен, записанных
А. Д, Бигдаем, у И. И. Дмитренко - просит выпуски "Сборников
материалов о Кубанском казачьем войске", испрашивает у того же Е. Д. Фелицына разрешение перепечатывать его статьи из "Кубанских областных ведомостей".
Кубань "Киевской старине" отвечала взаимностью, внимательно следила за публикациями журнала. "Я давно с великим удовольствием прочитывал Ваши труды, - пишет А. М. Лазаревскому
И. И. Дмитренко в 1897г., - и буду крайне польщен, если Вы не откажете выслать мне томы Ваших изданий. Как запорожец, кубанец,
истый казак, собиратель всего, что касается дорогого Запорожья,
прошу не отказать мне в этом". [14] И, спустя год, И. И. Дмитренко
формулирует просьбу еще конкретней: «Если Вас не затруднит, то
будьте так любезны, не откажите сообщить мне, за какую плату я
могу купить "Киевскую старину" за все годы издания. Я ужасно хотел бы иметь ее в своей библиотеке». [15]
П. П. Короленко просит редакцию прислать ему "Записки о
войске Черноморском" - "Через посредствие г. Оглоблина я узнал, что в редакции "Киевская старина" есть остаток журнала за
1887 год, в количестве 25 экземпляров, в номерах которого 3-7
помещены записки о Черноморском войске Туренко, выпущенные и отдельными брошюрами, из которых один экземпляр мне
недавно удалось отыскать в Петербурге в книжном складе Оглоблина.
Покорнейше прошу уведомить меня: что будет стоить полное издание журнала за 1887 гол, с пересылкой, а также отдельные брошюры о Черноморском войске, если они, конечно,
есть в наличии?".
Записки П. П. Короленко выписывает не только для себя,
но и для своего приятеля - Василия Степановича Вареника, и
вообще для раздачи и распространения их на Кубани. [16]
Е. Д. Фелицын отвечает на просьбу А. М. Лазаревского: "С
величайшим удовольствием предоставляю Вам право перепечатывать из "Кубанских областных ведомостей’’ все, что Вы найдете заслуживающим внимание в моих материалах для истории
Кубанского войска и прошу только, чтобы такие перепечатки появлялись в "Киевской старине" под заголовком "Материалы для
истории Кубанского войска, собранные Е. Д. Фелицыным". [17]
По просьбе Е. Д. Фелицына, А. Д. Бигдай высылает в адрес
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А. М. Лазаревского сборники казачьих песен, высказывает надежду на дальнейшее сотрудничество. [18]
Надо отметить, что тиражи "Киевской старины" были сравнительно небольшие. Ф. Г. Лебединцев жалуется, что, если в
лучшие годы у журнала бывало до 800 подписчиков, то во второй половине 8О-х годов количество их резко уменьшилось. 30
экземпляров, уходивших на Кавказские адреса и составлявших
3-4% от общего тиража, были заметны. Среди подписчиков мы
встречаем уже названных - Е.Д. Фелицына, И. И. Дмитренко, А.
Д. Бигдая, редактора "Кубанских областных ведомостей" В. В.
Скидана, учителя Мариинского училища Григория Васильевича
Залесского, учительницу Темрюкского уездного училища Екатерину Степановну Барановскую , есаула из станицы Уманской
Николая Трифоновича Гукова. Подписываются на "Киевскую
старину" несколько Екатеринодарских училищ, библиотека Кубанского областного статистического комитета. [19] Кубанский
литератор Н. Н. Канивецкий подписывается на "Киевскую старину" через один из крупнейших екатеринодарских книжных магазинов П.Ф.Галладжианца. [20]
А. Д. Бигдай предлагает через войсковой книжный склад
организовать распространение "Киевской старины". Одновременно, склады "Киевской старины" предлагают своим читателям
выпуски сборника песен, записанных А. Бигдаем, работу П. Короленко "Черноморцы", издания трудов М. Дикарева. Л. М. Мельников, редактор неофициальной части "Кубанских областных
ведомостей", публикует в "Киевской старине" рекламные объявления.
Главное, конечно, - это публикации исследований, документов, рецензий на книги, посвященные Кубани и Черномории. Они
публиковались регулярно, в течение всех двадцати шести лет
существования журнала. Естественно, в разные годы интерес
несколько изменялся, изменялся состав кубанских авторов, сотрудничавших с "Киевской стариной", степень их авторской активности. Но все годы, в первую очередь, отмечены интересом к
архивным источникам, хрестоматиям, сборникам документов,
фольклорным и этнографическим записям. Собственно, этим и
определялась структура публикаций.
СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ КУБАНСКОЙ ТЕМАТИКИ В
ЖУРНАЛЕ "КИЕВСКАЯ СТАРИНА"
1. Тематическая структура опубликованных в журнале
статей и исторических источников
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Всего
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19
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1
4
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3
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1
1
1
1
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2
2
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3
1
2
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1
1
2. Тематика рецензируемых книг и статей
Всего
63
18
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1
19
4
Исторические ста23
4
8
10
1
тьи и исследования
Собрание истори4
2
2
ческих документов
Этнографические
материалы, фольк5
2
1
2
лор
Природа
2
1
1
Историкостатистические опи18
12
5
1
сания станиц, городов
Медицина
1
1
Экономика
8
1
3
3
1
Литературные пуб1
1
ликации
Библиографичес1
1
кие указатели
Ряд публикаций, напечатанных в «Киевской старине» (например, публикации Ф. А. Щербины), были широко известны кубанским историкам, переиздавались, использовались в кубанской историографии.
В тоже время часть публикаций оставалась как бы вне поля
"исторического зрения" кубанцев, проходила незамеченной, хотя
представляла определенный интерес. Например, публикация С.
Петлюры - в те времена кубанского учителя - архивных материалов по истории цензуры, публикация Д. Морозом "современной
рукописи" "Как справляли черноморцы свое новоселье на Тама145

ни и какие по сему случаю были речи и песни..."; разыскания П.
Иванова "Переселение запорожцев на Тамань"; обаятельнейшие записки П. Мартыновича "Из народных преданий о гетманщине, Запорожье и Черномории ". Некоторые из этих материалов интересны как самостоятельные исследования, без некоторых можно бы обойтись, но уж очень колоритно они представляли жизнь переселенцев, и этот стиль, колорит, безусловно,
тоже представляет ценность для исследователя.
В 1887 году "Киевская старина" опубликовала, присланную
семьей бывшего есаула Черноморского казачьего войска А. М.
Туренко, рукопись "Исторические записки о войске Черноморском (со времени поселения оного на Всемилостивейше пожалованной земле по 1831 год)". Публикацией этой активно
пользовались кубанцы (вспомним уже цитируемое письмо П. П.
Короленко). В 1966 году исследователь жизни Я. Г. Кухаренко
Василий Орел в "Украинском историческом журнале" [21]. документально доказал, что работа эта была написана коллективно
Я.Г. Кухаренко и А.М. Туренко, Исторические записки носят чисто летописный, информационный характер, сравнительно мало
касаются этнографических сюжетов, которые были всегда в
центре внимания Кухаренко-литератора. Жесткость в содержательной и композиционной структуре записок следует (с нашей
точки зрения) объяснять требованиями к этой работе военного
начальства, по поручению которого эти записки составлялись.
Но так или иначе "Исторические записки…" - это первая известная попытка написать историю Черномории, и без ее анализа
нельзя всерьез говорить об историографии дореволюционной
Кубани. В "Киевской старине" публиковалась переписка Я. Г. Кухаренко с Т.Г. Шевченко, были напечатаны воспоминания Зосимы Федоровича Недоборовского, где он рассказывает о своей
дружбе и встречах с кубанским литератором.
Среди публикаций "Киевской старины", посвященных кубанской тематике, преобладали рецензии. Следует, очевидно, отметить, что рецензии составляли (и доставляли) особую заботу
редакторам журнала. Можно процитировать фрагмент письма Ф.
Г. Лебединцева активному корреспонденту журнала, известному
украинскому
этнографу
Н. Сумцову: "Меня заедают рецензии <...> Дело в том, что по
южно-русской истории и этнографии выходит мало книг, относящиеся сюда новости бывают притом часто так бесцветны и
бессодержательны, что действительно вызывает немалое затруднение постоянно поддерживать библиографический отдел
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на надлежащей высоте серьезной и деловой критики". [22]
Эта цитата представляется интересной, по крайней
мере, в двух аспектах. С одной стороны, она указывает на
отношение редакции к библиографии, и надо сказать, что
отношение это не только декларировалось в письмах, но и
очень последовательно выдерживалосъ в содержании и отдельных публикациях журнала. С другой стороны, эта позиция
характеризует подходы к рецензированию кубанских и северокавказских изданий.
Опубликованные рецензии в большинстве своем представляли развернутые рефераты, где особое внимание уделялось
материалам, вызвавшим интерес у редакторов журнала. Очень
представительно "Киевская старина" рецензировала издания
Кубанского областного статистического комитета. Справедливости ради, надо отметить, что кубанский статистический комитет
очень аккуратно высылал в "Киевскую старину" все свои издания. [23]
Точно так же оказались отрецензированными практически
все присланные с Кубани издания: сборники документов по истории Кубанского казачьего войска, составленные И. И. Дмитренко, сборники песен А. Бигдая, хрестоматия по истории Кубанского казачьего войска, подготовленная Е. Д. Фелицыным и вышедшая средствами статистического комитета в Воронеже в
1888 году, труды Ф. А. Щербины.
В рецензируемых сборниках, хрестоматиях, справочных изданиях статистических комитетов чаще всего отмечались (а иногда и подробно конспектировались) статьи о заселении Черномории, об истории Кубанского казачьего войска, о земельных
отношениях на Кубани, публикации этнографического характера, о праздничных обрядах, песнях, врачевании, книги об экономическом и социальном положении переселенцев с Украины и
т.д. Рецензировались работы кубанских литераторов, например:
Н. Канивецкого и Я. Жарко. Из авторов в центре внимания были
И. В. Бентковский, И. И. Дмитренко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын. Несколько информационных публикаций и рецензий "Киевская старина" посвятили началу работы и первым изданиям
Общества любителей изучения Кубанской области. Писались
рецензии чаще всего сотрудниками "Киевской старины". В мартовской книжке 1904 года была опубликована рецензия на "Библиографический указатель литературы о Кубанской области,
Кубанском казачьем войске и Черноморской губернии".
Необходимость или желательность введения в научный
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оборот всего комплекса исследовательских, источниковедческих, критических публикаций, посвященных Кубани и напечатанных в "Киевской старине", сомнений не вызывает. Но здесь просматривается более широкий самостоятельный (библиографический и источниковедческий) сюжет: проблема целенаправленного библиографирования кубанских материалов в украинской
периодике. Вскользь о ней писали В.К. Чумаченко [24], М.В. Семенцов [25] и А.И. Слуцкий [26]. Даже беглый анализ корпуса
украинских библиографических указателей свидетельствует о
большом количестве публикаций интересующей нас тематики.
Прежде всего, она печаталась в историко-литературных журналах (и соответственно в их библиографических росписях), в изданиях историко-этнографического направления.
Можно привести примеры: в библиографическом указателе
к журналу «Заря» [27] зарегистрировано много публикаций кубанских авторов и кубанской тематики. Оригинальные стихи и переводы Василя Мовы, публикации, посвященные его творчеству,
публикации писем Я.Г. Кухаренко и к нему, отзыв на статью Л.
Мельникова «Переписка Т.Г. Шевченко и Я.Г. Кухаренко», опубликованную в «Кубанских областных ведомостях», указание на
опубликованные портреты Кухаренко, на статью М. Коцюбинского о Кухаренко. Именной указатель отсылает нас к публикациям
Н. Вороного, крупного украинского поэта, жившего на Кубани. В
географическом указателе мы находим «Кубанскую область»,
«Катеринодар», «Чорноморія», «Чорноморскі лимани». Можно
вспомнить издания на украинском языке, опубликованные в городах Кубанской области и зарегистрированные в библиографическом
репертуаре
украинской
книги.
[28]
В
библиографическом указателе Б. Ясинского к «Літературнонауковому віснику» и в основном корпусе библиографических
записей и во вспомогательных ключах то и дело мелькают
кубанские персоналии и сюжеты. [29]
Возвращаясь к «Киевской старине», следует отметить, что
попыток библиографировать журнал было несколько. Необходимость такой работы на Украине воспринималась однозначно. В. Дорошенко (украинский историк и библиограф) писал:
"Действительно, за 25 лет своего издания "Киевская старина»
опубликовала такое богатство разнообразного украинского материала, сырого и обработанного, что сейчас ни один исследователь шага не может ступить без хотя бы знакомства с этим
материалом - ни историк, ни историк литературы, ни этнограф". [30]
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Харьковский университет объявил составление указателя к
"Киевской старине" конкурсной медальной работой. Первый
опыт был напечатан приложением к журналу в 1893 году и подводил итоги десятилетия (1882 - 1891гг.). Материал в нем был
описан систематически, разбит на восемь отделов: 1) Археология, 2) История, с более подробной рубрикацией внутри отдела,
З) Литература, 4) Этнография, 5) Биографии, 6) Портреты, рисунки и статьи о них, 7) Библиография, 8) Дополнения и поправки.
К указателю был приложен "Алфавитный указатель личных и
географических имен". [31]
Основным библиографическим пособием по "Киевской старине" стал указатель, подготовленный Полтавской ученой архивной комиссией в 1911 году. Составители использовали структуру 1893 года, разбив только раздел «литература» на два отдела: З) Художественная литература, 4) История литературы.
Вместо одного вспомогательного ключа предложили два: отдельно именной и отдельно - географический. Ввели все материалы указателя 1893 года, за исключением лишь таких мелких сообщений, которые носят чисто злободневный характер в роде
небольших отчетов о собраниях научных обществ, о спектаклях,
концертах и т. п. [32]
Вл. Дорошенко в уже указанном обзоре, отмечая благородство целей полтавчан, очень критично отнесся к структуре
указателя, нечеткости в наименовании рубрик, упрекал составителей в очень большом количестве опечаток, в том, что описания статей оказываются в разделах, не соответствующих их содержанию, а недостатки вспомогательного аппарата приводят к
тому, что исследователю приходится просматривать 94 объемистых тома, чтобы найти необходимую заметку, документ или
статью.
Надо отметить и то, что разыскание материалов по Кубани
и Черномории тоже выявило в полтавском указателе (как в самих описаниях, так и во вспомогательных ключах) достаточно
большое количество неточностей и пропусков. Я бы не формулировал данное утверждение как упрек. Едва ли полтавчанам
все кубанские сюжеты должны были представляться достойными регистрации. Небольшие заметки (на которые могли не обратить внимание составители) скорее важны кубанским историкам.
В 1991 году в Краснодаре был подготовлен и издан небольшим тиражом краеведческий библиографический указатель
"Черномория и Кубань в журнале "Киевская старина" [32]. Составители разделили указатель на две части. В первой в хроно149

логической последовательности публикаций расположены аннотированные описания научных статей, опубликованных архивных материалов и этнографических записей. Во второй части (в
алфавите рецензируемых книг) описаны рецензии на книги, затрагивающие кубанские сюжеты. К указателю приложены вспомогательные ключи: именной, географический, предметный, указатель заглавий рецензируемых книг. К сожалению, приходится
признать, что и в этом указателе составители не достигли желаемой полноты отражения кубанских материалов. Некоторые
уточнения и дополнения к указателю отмечены в диссертационном исследовании М.В. Семенцова. Но грустно другое. Спустя
год (1992) Краснодарская краевая научная библиотека имени
А.С. Пушкина выпустила библиографический указатель «История Кубани (дореволюционные публикации)» [33], в который так
и не включила описаний некоторых основных публикаций кубанской тематики из «Киевской старины». Завершая эти достаточно
беглые наблюдения и размышления, мне бы хотелось повторить, что замысел Б.М. Городецкого достоин продолжения, что
библиографирование кубанских материалов в «некубанских»
периодических изданиях обогатит существующую и выявленную
источниковую базу исторических исследований Кубани.
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ББК 63.3 (4 Укр – 4 Дон)

Людмила КУШНІР,
аспірантка Донецького національного
університету

СТВОРЕННЯ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ДЛЯ РОБОТИ СЕРЕД ЖІНОК
ДОНБАСУ (1920 - 1934 РР.)
Роль жінок у сучасному суспільстві постійно зростає, збільшується їхня питома вага в економіці, політиці, культурі, громадському житті. Боротьба за рівноправність є однією з найбільш
актуальних проблем сучасності. Жіночий рух в Україні в сучасний період переживає критичний етап свого розвитку, посилено
шукає своє місце в “чоловічому світі”. У цих умовах досвід владних структур Донбасу в рішенні специфічних соціальних проблем
жіночого населення, набутий в роки нової економічної політики, у
період напередодні і в роки першої п’ятирічки, коли формувались
основні напрямки і форми роботи серед робітниць і селянок, має
велике практичне значення. Вивчення досвіду фунціонування
жіночих відділів по роботі серед жінок є актуальним не лише з
огляду на наявність певної лакуни в історіографії жіночого руху в
Україні, а й для пояснення тих проблем, з якими стикаються сучасні жіночі організації.
Історії рішення “жіночого питання” присвячено багато праць
як радянського, так і сучасного періоду, втім лише деякі з них
містять фрагментарні повідомлення щодо структури партійнодержавних органів для роботи серед жінок [1-3]. Окремі питання
висвітлені в працях П.М. Чиркова, В.Г.Ушакової, В.Л.Дубиніної
[4-6]. Автори зосереджують увагу на історії створення спеціальних партійно-державних органів для роботи серед жінок, не вдаючись до аналізу основних принципів діяльності жінвідділів, труднощів, з якими вони стикались. В узагальнюючих працях робота
жінвідділів Донбасу майже не висвітлювалась. Сьогодні
з’являються праці, присвячені висвітленню досвіду жіночих організацій 20 - 30-х рр. ХХ ст. в окремих регіонах, але такі спроби
здебільшого належать російським дослідникам [7-9].
Метою дослідження є розкриття процесу створення та реорганізації спеціального партійно-державного апарату для роботи
серед жінок у Донбасі в 20 - 30-ті рр. ХХ ст.
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Джерельну базу становить низка офіційних документів циркулярні листи, інструкції з питань роботи серед жінок, протоколи засідань жінвідділів, делегатських зборів. Допомагають визначити пріоритети роботи жінрад також матеріали державної
статистики та періодичні видання.
16-21 листопада 1918 р. Центральний комітет РКП (б) провів І Всеросійський з’їзд робітниць. Найважливішим рішенням
з’їзду була рекомендація ЦК РКП(б) утворити в партії спеціальний партійно-державний апарат для роботи серед жінок. Офіційною метою створення такого апарату проголошувалась необхідність систематичної, планомірної та цілеспрямованої роботи серед широких мас робітниць та селянок. В грудні 1918 р.
Центральний Комітет партії створив комісію з пропаганди та
агітації серед жінок. Згідно з рішенням Комітету, подібні комісії
утворювались також при губернських, міських, районних та повітових комітетах партії. У вересні 1919 р. була змінена організаційна структура партійних комітетів: вони були розбиті на відділи, кожен з яких очолював певну ділянку роботи. Відповідно
до цього, комісії з пропаганди та агітації серед жінок були перетворені у відділи партійних комітетів по роботі серед жінок. Комуністична партія поставила перед жінвідділами завдання виховувати робітниць і селянок у дусі комунізму, залучати їх до
партії. Особливо підкреслювалась необхідність втягування жіночих мас до виробництва. Жінвідділи повинні були підіймати
перед державними органами та партійними організаціями питання, “пов’язані з охороною жіночої праці, а також з ліквідацією фактичної нерівності жінок, подоланням наслідків буржуазного минулого” [10].
Структура жінвідділів в республіках мала свої особливості.
У січні 1920 р. був створений відділ по роботі серед жінок при ЦК
КПБ(б)У. В 20-х рр. ХХ ст. жінвідділи були одними з чотирьох відділів, які існували при партійних комітетах ( окрім них були ще
загальний, організаційний та агітаційно-пропагандистський). Безпосередньо жінвідділ при ЦК складався з трьох підвідділів:
- організаційно-інструкторський підвідділ проводив інструктування місцевих організацій з питань роботи серед жінок; підтримував зв’язок з керівними органами профспілок, кооперації;
провадив проекти Оргбюро та Секретаріату ЦК по жінроботі;
стежив за кадровими рішеннями; узагальнював досвід оргроботи.
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- агітаційно-пропагандистський підвідділ розробляв директиви та посібники для жіночих делегатських зборів, жіночих клубів
та
кружків
політосвіти;
керував
підготовкою
та
перепідготовкою співробітників серед жінок; організовував
висвітлення питань роботи серед жінок у ЗМІ; узагальнював
досвід пропаганди та агітації.
- підвідділ друку стежив за виходом літератури для жінок;
керував місцевими жіночими журналами; організовував робочеселянський кореспондентський рух.
Жінвідділи підпорядковувалися Оргбюро та одному з секретарів ЦК. Жінвідділи губернських, окружних, районних та повітових комітетів партії мали подвійне підпорядкування - вертикальне та горизонтальне. По вертикальній лінії окружні та районні
жінвідділи підпорядковувались губернським, губернські - жінвідділу республіки при ЦК. По горизонтальній лінії підпорядковувались тим партійним комітетам, до складу яких вони входили.
Проте деякі керівники партійних комітетів розглядали працю жінвідділів як дещо окреме від роботи парткомів взагалі, тому вони
лишались осторонь участі в рішенні злободенних питань, відчуваючи інформаційний голод. Особливо гостро це питання стояло
на початку становлення радянської влади. Ігнорування потреб
жінвідділів з боку місцевих органів влади призводило до суперечок між ними, що відбивалось на результатах праці. В 1921 р. це
питання було підійняте на IV Всеросійському з’їзді завгубжінвідділами, в тезах якого вказувалось: “Керівництво серед жінок повинно йти не лише по вертикальній лінії - від відділів ЦК до повітових відділів, але й по лінії загальнопартійного керівництва: завдання жінвідділу, прийняті ЦК, передаються губернському комітету, який через жінвідділи та інші свої органи керує усією роботою серед жінок та відповідає за неї” [11]. Це питання було настільки серйозним та важливим, що стало предметом обговорення та спеціального рішення на XIII з’їзді партії в 1923 р. З’їзд
записав у резолюції: “Відзначаючи ... значну відірваність роботи
серед робітниць та селянок від загальнопартійної роботи та недостатнє залучення і неактивність робітників жінвідділів, з’їзд
пропонує парткомітетам ужити заходів до викорінення цих явищ
шляхом здійснення повного керівництва парткомів роботою жінвідділів” [12]. Для здійснення вищевказаного було потрібно, щоб
завідуючі жінвідділами були членами парткомів. Прикладом такого симбіозу слугувала співпраця Жінвідділу з ЦК партії республіки. Постанови Жінвідділу підписувались секретарем ЦК та ма155

ли силу постанови ЦК в цілому. Недостатнє керівництво по горизонтальній лінії доповнювалось керівництвом по вертикальній
лінії. Жінвідділ при ЦК розсилав підпорядкованим відділам циркуляри та листи про чергові завдання, форми та методи роботи
серед жінок, вимагав звітів та перевіряв роботу. Регулярно скликалися наради завідуючих губернських комітетів, де керівники
жінвідділів ділились досвідом та розробляли плани подальших
дій.
Першим кроком роботи відділу в Україні стало встановлення зв’язків з усіма губернськими комітетами партії шляхом розсилання телеграм, де пропонувалось при всіх комітетах створити
“відділи по роботі серед жіночого пролетаріату міста та села”
[13]. Телеграмами були розіслані спеціальні інструкції з докладними поясненнями щодо головних засад створення відділів. 19
лютого 1920 р. Жінвідділ при ЦК розіслав всім губернським комітетам листа, в якому повідомляв про приїзд інстуктораорганізатора. Наприкінці лютого 1920 р. до Луганську було послано особливого інструктора-організатора “для постановки роботи серед жіночого пролетаріату Донецького басейну [14]. Губернський жінвідділ в Донбасі приступив до роботи 15 березня
1920 р. Регіон було поділено на 14 районів з губернським
центром спочатку в Луганську, а з листопада 1921 р. - в Бахмуті.
До всіх районів Донбасу були розіслані інструкції та телеграми з
пропозицією приступити до організації відділів по роботі серед
жінок. З метою створення кадрів районних інструкторів райпарткоми повинні були виділити по 1 представниці на Губернські партійні курси. Після І Всеукраїнського з’їзду робітниць та селянок,
який пройшов у Харкові 3 - 7 листопада 1921 р., був скликаний
Губернський з’їзд робітниць та селянок, започатковано регулярний випуск “Сторінки робітниці” в місцевих газетах. Завдяки таким заходам значно активізувалась робота на місцях. Наприклад, в Слов’янську відділ по роботі серед робітниць було організовано 5 квітня 1920 р., і відразу активістки були направлені до
відділів Соціального забезпечення та Народної освіти в якості
практиканток, відкрились курси з охорони материнства та дитинства. В Єнакіївському районі відділ по роботі серед жінок почав
свою діяльність 10 травня 1920 р, в Лисичанському - 31 травня
1920 р, в Алчевському - 27 травня 1920 р., в Луганському - на
початку травня, в Бахмутському - 8 травня 1920 р, а в Маріупольському - на початку квітня. В цих районах були проведені
численні мітинги та концерти, збори, суботники, обрані завідуючі
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райжінвідділами. Також було призначено завідуючу губернським
жінвідділом - нею стала товариш Галина.
Апарат жінвідділів формувався на різних рівнях: в губернії
призначались 1 завідуюча, 1 заступниця завідуючої, 2 інструктора та 2 технічних робітника; в повітах - 1 завідуюча, 2 інструктора, 1 секретар; в районах - відповідно завідуючі; в волостях
- волосні організатори, а по кущах - кущові [15]. Інструкториорганізатори вели агітаційно-пропагандистську роботу, входили до складу різних комісій (наприклад, по боротьбі з голодом,
дезертирством, допомоги червоноармійцям та ін). Вони періодично скликались губернськими відділами на наради, де звітували про свої здобутки та обговорювали злободенні питання
[16].
Низовий апарат розподілявся таким чином: серед робітниць
на підприємстві обирались жінорганізатори по 1 на 200 робітниць. Вони суміщали партійну та професійну роботу серед жінок.
В первинних партійних осередках із складу членів бюро виділялись спеціальні організатори по роботі серед жінок - жінорганізатори. На великих підприємствах призначались жінорганізатори в
цехах. Вони були вільними від праці за фахом, зберігали місце
роботи та отримували заробітну платню. Але більшість активісток працювали безкоштовно, розглядаючи цю роботу як громадське доручення [17]. В деяких містах жінорганізатори виділялись
навіть по кварталах для роботи з домогосподарками, а у воєнних
частинах - для роботи серед дружин військових.
В селах працювало 50 волосних організаторів, з яких 25
утримувалось за рахунок повітових комітетів, а 25 - Губвиконкомом [18]. Цю роботу потрібно було суміщати з іншою, тому що
встановлення контактів з селянками вимагало значного часу.
Інколи не було навіть спеціального транспорту, а охоплювати
доводилось великі території. Тому в більшості випадків волосними жінорганізаторами могли бути лише вільні, оплачувані робітники, але внаслідок браку коштів та ,як наслідок, несвоєчасної
оплати, бажаючих працювати на селі було небагато. В тих селах,
де не було жінорганізаторів, відповідальність за роботу серед
жінок покладалась на секретарів волосних партійних комітетів
або сільських осередків. Губжінвідділ рекомендував своїм співробітникам перш за все влаштовувати співбесіди, використовуючи влітку гуляння, а взимку - посиденьки; намагатися не відокремлювати селян від селянок. По можливості притягувати селянок до обробки ланів червоноармійців, до контролю над вида157

чею червоноармійського пайка, до організації сезонних дитсадків, до КНС та ін. При агітації рекомендувалось мати на увазі "...
загальну відсталість села, побутові умови, кабалу хатнього господарства” [19].
Чисельні труднощі в роботі жінвідділів, насамперед, непорозуміння з місцевим партійними комітетами, брак коштів та
невирішена кадрова проблема, призвели до дискусії щодо
потрібності існування жінвідділів, серед активістів жіночої роботи
з’явились т. з. "ліквідаторські настрої". За результатами обстеження 1921 р."... Донбас був закинутий в сенсі роботи жінвідділів.
Пишно розквітнуло ліквідаторство, охоплюючи цілі райони. В повітах не було завідуючих, а в волостях жили нікому не потрібним
життям делегатські збори в 20 чоловік" [20]. До речі, ініціатива
ліквідації жінвідділів у Донбасі надійшла зі Сталінського округу.
Виникла реальна загроза розрухи створеного апарату. Наприклад,
Ходос,
яка
очолювала
Губжінвідділ
з
липня
1921 р. по травень 1922 р., у листі до інструктора-організатора
Жінвідділу при ЦК КП(б)У Жукової ділилась своїми настроями:
"... почала я працювати при повній зневірі в потрібності своєї роботи, з ліквідаторськими настроями секретарів найбільш важливих повіткомів, при повній або частковій відсутності в 6 гірських
повітах завідуючих жінвідділами, тому що вони звільнились за
хворобою, але незмінною - ліквідаторство" [21].
В листопаді 1921 р. VI Всеросійська нарада завідуючих висловилась за збереження жінвідділів. В опублікованому "Правдою"
та розісланому губернським партійним комітетам циркулярному
листі "Про посилення роботи серед жінок" від 5 травня 1922 р. засуджувались ліквідаційні настрої місцевих парткомів. Стану партапарату для роботи серед жінок приділив увагу 11 з’їзд РКП(б). В
резолюції "Щодо питання роботи серед робітниць та селянок" з’їзд
підкреслив: "... спеціальні відділи по роботі серед жіночої пролетарської та селянської маси повинні бути збереженими як самостійні відділи партійних комітетів та посилені кваліфікованими робітниками" [22]. Своїм рішенням з’їзд поклав край ліквідаційним
настроям, створив умови для укріплення партапарату. У Донбасі
Губжінвідділом був розроблений план проведення ряду заходів
"для знищення ліквідаторських настроїв" - перегляд складу робітників жінвідділів, залучення до відділів комуністів та пропагандистів, регулярні скликання осередків та кущових організаторів для
інструктажу, контроль за проведенням районних та повітових нарад.
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На сер. 20-х рр. ХХ ст. припадає розквіт діяльності жінвідділів, відбувається остаточне становлення організаційних форм
роботи. І навіть ліквідація губернського відділу по роботі серед
жінок 22 серпня 1925 р. (у зв’язку з адміністративнотериторіальною реформою) та перенесення центру тяжіння на
округи не зруйнували налагодженої роботи. Особливо активізувались Сталінський та Артемівський окржінвідділи. На цей час
були сформовані наступні принципи роботи:
- головна спрямованість роботи - залучення їх до революційного руху разом з усіма трудящими;
- основні зусилля спрямовувати на робітниць крупних промислових підприємств;
- з-серед міських промислових пунктів та селищ обирати
ударні пункти, зосередити на них кращі сили та зробити їх взірцево-показовими;
- головним засобом вважати втягнення жінок до практичної роботи;
- проводити роботу не лише серед жінок, але й серед чоловіків.
Остаточно також сформувались основні форми організаційної роботи - мітинги, конференції, делегатські збори.
В січні 1930 р. структура апарату ЦК істотно змінилась, у
зв’язку з цією реорганізацією жінвідділи було ліквідовано. На
зміну їм прийшли створені жіночі сектори у відділах агітації та
масових кампаній ЦК КП(б)У обласних, міських та районних
комітетів партії, а також в парткомах крупних підприємств. Головними недоліками жінвідділів визначалось намагання зосередити всю роботу, пов’язану з рішенням жіночого питання. Після 1930 р. головним завданням проголошувалась необхідність
активізувати цю роботу "у всій системі диктатури пролетаріату державному апараті, Радах, профспілках, кооперації, комсомолі [23]. Все це посилювало вплив партії. Жінсектори повинні
були вести політико-виховну роботу серед жіночих кадрів, висувати їх на відповідальну роботу, керувати жіночими журналами. В сільських партійних осередках не було жінсекторів, там
працювали лише жінорганізатори. Вони залучали до роботи
серед жінок як комуністів, так і безпартійних, забезпечували
організацію соцзмагання, створювали гуртки та рекомендували
жінок до господарчої роботи колгоспу.
В 1934 р. жінсектори були ліквідовані, що пояснювалось вирішеністю основних завдань: більшість жінок вже була втягнена
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до суспільного виробництва, їх соціальна відсталість була переборена.
Таким чином, як Жінвідділу при ЦК КП(б)У, так і жінвідділам
на місцях були притаманні форми і риси, характерні для всіх
відділів Центрального Комітету партії. Серед них на першому
місці знаходилось вивчення та розповсюдження позитивного
досвіду діяльності місцевих парторганів [24]. На протязі всього
часу існування органів жіночої активності була відпрацьована
певна схема взаємозв’язку і взаємовпливу партії на широкі маси
жінок, оформилась структура жінвідділів. Такий шлях здобуття
рівноправності призвів до відмови жіночим організаціям права
на автономну діяльність, до відсутності альтернативи, адже
жінвідділам відводилась лише роль приводного ременю між
партією та жіноцтвом. Існування жінвідділів не мислилось поза
партійним контролем, навіть жіночі клуби повинні були організовуватись лише там, де був партосередок. Але в той же час жінвідділи брали активну участь у законодавчій діяльності, мали
ініціативу постанови перед урядом питань про стан жінок. Незважаючи на недоліки та прорахунки в організаційній роботі
жінвідділів, недосконалість їх структури, активність працівниць
впливала на уявлення жінок про самих себе та оточуючу соціальну реальність [25], тому що робота жінвідділів мала не лише
агітаційно-пропагандистський, а й практичний характер.
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КУРЕНЬ «ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО»
После окончания русско-турецкой войны 1787 - 1791 гг. Черноморское казачье войско, сформированное из бывших запорожцев и «вольных охотников», переселяется российским правительством на Кубань. Несмотря на образования в войске конной и пешей команд, флотилий, полков, в ней сохраняется и куренная структура. Постепенно утратив военно-тактическое значение, курень в Черномории представлял собой военно-учебную
и административно-хозяйственную единицу (в более узком смысле слова - различного типа жилье).
В Екатеринодарской крепости «ради собрания войска и прибежища бездомных казаков» было выстроено 40 куреней-казарм,
из которых 38 носили старые запорожские названия. Остальные
казаки расселились по территории Черномории в одноименных
куренных селениях. В приватных и официальных документах их
часто называли также «курень». С начала 40-х годов 19 в. входит
в употребление слово «станица».
Пройдет несколько десятилетий, и грозные социальные катаклизмы начала ХХ столетия вновь возродят к жизни курень как
военно-тактическую единицу. К осени 1917-го года на Кубани сложилось крайне напряженная политическая обстановка. На проходившей в первой половине ноября сессии Кубанской законодательной рады было заявлено о переходе к ней всей власти в крае. В
декабре месяце съезд представителей казаков. иногородних и
горцев объявил о непризнании власти Советов. На Кубань неумолимо надвигалась гражданская война.
В этих условиях Кубанское краевое правительство принимает решение по формированию добровольческих отрядов. При
этом преследовалась цель создания кадровой армии Кубанского
края для защиты краевых интересов, поддержания порядка и
безопасности, не допущения анархии. Служба отрядов предусматривалась как на территории края, так и в пределах Юговосточного союза (договор о создании Юго-восточного союза
казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей был
заключен 20 октября 1917 во Владикавказе). При исключительных обстоятельствах добровольцы могли действовать и за
пределами союза. Личный состав отрядов комплектовался из
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различных слоев населения края, включая и казаков.
Именно в структуре добровольческих отрядов и возник в
феврале 1918 года украинский курень «гетьмана Сагайдачного» [1]. Формировался он товариществом «Сич» и находился в
распоряжении Краевого правительства. Деятельность товарищества началась 28 января 1918 года, когда состоялось первое общее собрание его членов и была избрана Рада. Головой
товарищества выбрали В. Чепелянского [2]. На полученные
от Кубанского краевого правительства 25 000 рублей «сичевики» отремонтировали помещение и организовали издание
печатных воззваний. В Новороссийск, Армавир, Кавказскую и
ряд станиц Ейского, Таманского и Екатеринодарского отделов были отправлены инструкторы-агитаторы.
9 февраля 1918 г. товарищество представило члену кубанского краевого правительства по военным делам Положение о
курене «гетьмана Сагайдачного». В первых статьях этого Положения курень, признавая себя в полном подчинении Кубанского
правительства, оговаривал право (с согласия правительства)
оказывать помощь Украинской республике «своей военной силой».
Все граждане, поступившие в курень, получали название
«козак». Иерархия чинов устанавливалась следующая: «козак,
ройовый, чотарь, бунчужный, чотный старшина, пивсотеный, сотник, куриный отаман». Казаки обязывались беспрекословно
выполнять приказы старшины, если они не противоречили законам края и не могли принести ему вред. Сам атаман избирался
Радою товарищества «Сич» и утверждался Кубанским правительством.
В курень принимались украинцы, освобожденные от обязательной военной службы (в отдельной записке было следующее разъяснение: украинцы - уроженцы Кубани и Украины)
Каждый вступающий давал особую подписку. Старшина, начиная с чотного, назначалась куренным атаманом с согласия
Рады товарищества «Сич» и зачислялась приказом но Кубанскому войску. Подстаршина назначалась сотниками и зачислялась приказом по куреню. Команды отдавались и делопроизводство в курене велось на украинском языке.
Отдельно при курене комплектовалась сборная маршевая
сотня из украинских воинских чинов, возвращавшихся с фронта.
До выезда на Украину сотня обязывалась нести гарнизонную
службу, а по желанию, могла оказать боевую поддержку Краевому правительству Довольствие сотни осуществлялось по штатам русской регулярной армии. Довольствие куреня, его хозяйство, пособия, сроки и условия службы были во всем сходны с
добровольческими отрядами.
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Последующие страницы истории куреня Сагайдачного читаются с трудом. Известно, что на 10 февраля 1918 г в курень
записалось 57 человек, большая часть из которых в курене не
жила. Чуть позже (в феврале, но точная дата неизвестна) Войсковой атаман полковник Филимонов приказом по Кубанскому
казачьему войску № 167 распорядился немедленно приступить к
формированию украинского куреня и прикомандировать его к
одному из действующих добровольческих отрядов. Курень всецело подчинялся атаману добровольческого отряда. Сотником
1-й сотни куреня Сагайдачного был назначен сотник 1-го Пластунского батальона Манжула [3]. На него возложили обязанности и атамана куреня.
Дальнейшая судьба украинского куреня «гетьмана Сагайдачного»
автору
неизвестна.
Возможно,
новые
исследовательские усилия вернут его из исторического забытья.

кой.
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ДОСВІД ВИРІШЕННЯ “ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ”
В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ
50-Х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х РР.:
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
В роки розбудови незалежної Української держави формування демократичного суспільства сприяло і виявленню нового
ставлення до вирішення „жіночого питання”. Відродження жіночого руху стимулює зростання ролі жінки у сучасній політиці, активізує інтерес до його історії, вивчення особливостей становлення на різних етапах державотворення. Однак жінка в силу
цілої низки причин залишається відчуженою від політики.
За радянської доби, навпаки, комуністична партія та уряд
цілеспрямовано залучали жінок до активної політичної та громадської діяльності, закликали до збільшення жіночого представництва “при владі”. КПРС проводила курс на вирішення
“жіночого питання”, що передбачало в тому числі і повноправну
участь жінок і чоловіків у громадсько-політичному житті держави. Вивчення та історичний аналіз радянського досвіду вирішення „жіночого питання” є актуальним завданням сучасних
дослідників. Тому об’єктом дослідження даної статті виступає
жіноцтво України, а предметом - механізми вирішення так званого “жіночого питання”, залучення жінок до громадськополітичного життя, які використовувалися впродовж періоду
“відлиги”.
Наукова розробка проблеми представлена, насамперед,
загальними роботами з історії КПРС та КПУ, працями, присвяченими роботі місцевих органів влади, науковими дослідженнями
історії радянського профспілкового руху [1]. Серед багатьох питань автори лише іноді торкалися і проблеми поширення жіночого представництва в партії, в складі депутатів місцевих рад, серед членів профспілок. Проблема участі жінок в роботі партійнорадянського керівництва, що було одним з головних тез “жіночого питання”, зовсім не вивчалася. Взагалі ж, звертання науковців
до даного питання мало пропагандистський вигляд та виконувало агітаційну мету.
Другу частину історіографічного огляду становить велика
кількість досліджень, автори яких вивчали механізми вирішення
багатьох аспектів “жіночого питання” в СРСР, зокрема, в середині 50-х - першій половині 60-х рр. [2]. Аналізували вони також
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результати впровадження в цей час партійного курсу на залучення жінок до активної участі у громадсько-політичному житті.
Сучасні українські історики послабили увагу до вивчення
питань післявоєнного періоду історії України. За останні роки
з’явилося лише кілька праць, автори яких так чи інакше порушують проблеми, пов’язані із вирішенням “жіночого питання” в радянські часи, в тому числі - проблему громадської діяльності жінок [3].
Метою статті є спроба проаналізувати механізми вирішення в радянській Україні такого аспекту “жіночого питання”
як громадська та політична активність жінок. У контексті реалізації загальної мети обумовлена постановка таких завдань:
на основі всебічного аналізу архівних та опублікованих документів, статистичних матеріалів охарактеризувати партійну та
державну політику, спрямовану на залучення жіноцтва у громадсько-політичний простір, прослідкувати вплив загальнодемократичних процесів хрущовської “відлиги” на активізацію
його участі в громадсько-політичному житті радянської України.
Географічні межі дослідження визначаються територією
всієї республіки, хронологічні - охоплюють період хрущовської
“відлиги” - середини 50-х - початку 60-х років ХХ ст.
Джерелом для написання статті стали матеріали центральних державних архівів України (Центрального державного
архіву громадських об’єднань та Центрального державного
архіву вищих органів влади) та обласних архівів Донецької та
Луганської областей.
Джерельна база статті включає різноманітні за змістом і
характером документи: Конституція - основний закон радянської
держави, Постанови Ради Міністрів СРСР та УРСР, рішення
з’їздів і пленумів ЦК КПРС та ЦК КПУ, документи і матеріали обласних комітетів Компартії України. Про результати запроваджених партією та урядом країни заходів у вирішенні “жіночого питання” свідчить аналіз численних - опублікованих та архівних статистичних даних про жіноче представництво в рядовому та
керівному складі партійних, державних органів і громадських організацій.
Головним ідеологом та ініціатором вирішення “жіночого питання”, а, отже, і залучення жінок до активної громадськополітичної позиції завжди виступала комуністична партія. Її керівництвом визначалися і форми участі та ступінь представництва
жінок у всіх політичних та громадських структурах. На початку
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“відлиги” в середині 50-х років партією був взятий курс на „відродження демократичних принципів і методів політичного керівництва”. Крім посилення ролі партії, зростання її лав, загальної перебудови роботи партійних та державних органів запроваджені
заходи передбачали і оновлення якісного їх складу.
Одним із завдань партії, як було зафіксовано у постанові ХХ
з’їзду КПРС (1956 р.), було поповнення її лав представниками
робітничого класу та колгоспного селянства [4]. Сприяти “дальшому зміцненню зв’язків компартії з масами, більш широкому
залученню їх до здійснення завдань розвитку соціалістичного
суспільства” повинно було і збільшення числа жінок-комуністок рядових членів та у партійному керівництві. Скоріше вирішення
“жіночого питання”, про що було оголошено в середині 50-х рр.,
не випадково потребувало цих заходів, адже динаміка зростання
жіночого представництва в партії в цей час була незначною. Про
темпи зростання жіночої частки комуністів свідчать дані таблиці
1.
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Таблиця 1. Жінки у складі Компартії України
у 1948-1968 рр. (тис.) [5].
Комуністи:
Рік
З них:
Жі%
нок
1948 649,1 97,0 14,9
1958 1070,5 187,5 17,5
1968 2138,8 402,9 18,8
Усього

В тому числі:
члени КПРС:
кандидати в члени
партії:
З них:
З них:
Усього
Усього
Жі%
Жі%
нок
нок
528,2 89,2 16,8 120,9
7,8
6,5
980,5 175,7 17,9
89,9
11,8 13,1
2033,8 378,9 18,6 105,0 24,1 22,9

Матеріали таблиці свідчать, що жіноча частка членів партії
зросла впродовж зазначеного двадцятиріччя досить незначно менш, ніж на 2% (зокрема, за 1948-1958 рр. - на 1,1%, за 19581968 рр. - на 0,7%). Всупереч офіційним заявам, звернення до
жіночого резерву під час прийому до партії було нечастим. Партійним закликам на активне залучення жінок до партійної роботи
відповідало лише збільшення числа жінок-кандидатів - на 16,4%
(в тому числі за 1948-1958 рр. - на 6,6%, за 1958-1968 рр. - на
9,8%).
З одного боку, така динаміка викликала занепокоєння керівництва партії. Про це свідчить, наприклад, прийняття 31 березня
1958 року постанови ЦК КПУ “Про покращення роботи серед жінок”, згідно з якою планувалося “активізувати та посилити організаційну, політичну роботу серед жінок, підвищити їх роль у соціалістичному будівництві” [6]. Прямих вказівок на збільшення прийому
жінок у партію документ не містив, але характер наданих ним рекомендацій однозначно вказував на це. Результатом було поступове зростання відсотку жінок-членів партії.
Вирішення “жіночого питання” передбачало і збільшення жіночого представництва у керівному партійному складі. Всупереч
проголошеним партією намірам, відсоток жінок на керівних посадах був досить незначним. Наприклад, у секретаріаті ЦК Компартії України впродовж 1954-1965 рр. працювало близько 30 осіб,
серед яких була лише одна жінка - Іващенко О.І. Вона довгий час
займала посаду секретаря ЦК КПУ, з якої була увільнена в 1965
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р. у зв’язку з виходом на пенсію. До складу ж Політбюро Компартії республіки за цей час жодна жінка не обиралася [7].
Численні факти свідчать, навіть, про наявність, звісно негласну, певних квот на обмеження жіночої частки в партійному
керівництві, особливо вищого рівня. Так, на прикладі партійних
організацій Донбасу автором було з’ясовано, що в середині 50-х
- в першій половині 60-х років не відбувалося істотного зростання відсотку жінок у складі партійних комітетів, зовсім не збільшувалося жіноче представництво серед секретарів партійних комітетів, неухильно скорочувалося число жінок-завідуючих відділами [8]. Виключенням були лише первинні партійні організації, у
керівництві яких жіноче представництво впродовж досліджуваного періоду дійсно зростало [9].
Отже, Комуністична партія в роки “відлиги” так і не стала
прикладом залучення жіноцтва до активної громадськополітичної діяльності. Всупереч проголошеним закликам на остаточне вирішення “жіночого питання” жіноче представництво як
серед пересічних комуністів, так і у керівному складі, принципово
не зросло.
В роки хрущовської “відлиги” під керівництвом КПРС здійснювалися спроби удосконалення роботи всього державного апарату. Демократизація рад, оновлення депутатського складу передбачало і збільшення числа жінок-депутатів, тим більше, що
участь у діяльності місцевих рад була одним із напрямків громадської активності.
Радянськими дослідниками „жіночого питання” участь жінок у
роботі виборчих комісій вважалася одним із головних показників
їхнього внеску у справу державного управління. І не випадково,
адже відсоток жінок у складі комісій під час виборів депутатів був
справді великим. Наприклад, у 1961 р. у територіальних виборчих
комісіях в УРСР працювало понад 27 тис. жінок, а у складі окружних - 555,8 тис. [10]. Рівноправна участь чоловіків та жінок у виборах, в тому числі у їх підготовці та проведенні, була зафіксована у
статті 117 Конституції УРСР, а також у Положенні про вибори до
місцевих рад депутатів трудящих УРСР [11]. Не зважаючи на те,
що проведення виборів депутатів місцевих рад було формальним,
на виборчі комісії покладалася значна організаційно-підготовча та
практична робота по їх проведенню.
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Розглянемо, яким був відсоток жінок у комісіях по виборах
депутатів місцевих рад України в середині 50-х - першій половині
60-х років. В таблиці 2 зведені дані щодо частки жінок у складі
територіальних, окружних та дільничних комісій.
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Таблиця 2. Жінки у складі виборчих комісій по УРСР
у 1957-1965 рр. (у %) [12]
Виборчі комісії

1957 1959 1961 1963 1965

Територіальні
(обласні, районні,
*
міські, сільські,
селищні)
Окружні
39,6
Дільничні
43,4
Загалом
41,5
* - дані не знайдені.

В сеЗміредна
ньому

*

43,2

43,3

43,9

43,5

+0,7

39,3
43,0
41,1

40,7
42,9
42,3

41,1
43,5
42,6

41,5
43,6
43,0

40,6
43,3
42,1

+1,9
+0,2
+1,5

Матеріали таблиці 2 свідчать, що частка жінок у складі виборчих комісій усіх рівнів зросла за 1957-1965 рр. незначно - на
1,5%. На всіх рівнях виборчої системи УРСР жінки складали в
середньому 42,1%.
Цікавим є також той факт, що на окремих посадах у складі
комісій по виборах депутатів до Верховної Ради УРСР та місцевих рад питома вага жінок значно відрізнялася. Найменшим близько 6-7% - був відсоток жінок-голів виборчих комісії, дещо
більшим - 31-34% - заступників голів. Близько половини їх було
серед членів виборчкомів, найбільшою ж частка жінок була серед секретарів комісій - понад 70% від загалу [13].
Важливим критерієм громадсько-політичної активності жіноцтва радянської України та умовою вирішення “жіночого
питання”, зокрема, в досліджуваний період було представництво
жінок у складі депутатів місцевих рад депутатів трудящих.
Наведені в таблиці 3 дані зображують динаміку жіночої частки
депутатів як Верховної Ради України (ІІІ-VI скликань), так і
місцевих рад республіки (ІV-Х скликань) впродовж 1953-1965 рр.
Як бачимо, на вищому рівні державного управління УРСР за
роки „відлиги” відбулося менш істотне збільшення жіночого представництва, ніж на рівні місцевих рад, - на 2,7%. Зовсім іншою
була динаміка жіночого представництва у депутатському складі
місцевих рад. Всупереч проголошеній партією політиці на залучення жінок до державного управління за результатами виборів
1955 та 1957 рр. відсоток жінок-депутатів всіх без виключення
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ланок рад дещо зменшився. Зростання ж почалося лише починаючи з 1959 р.
Таблиця 3. Жінки-депутати Верховної Ради та місцевих рад
депутатів трудящих Української РСР (у % на рік скликання) [14]

Ради

В
се- Змі195
1961 1963 1965
1953 1955 1957
редн на
9
.

Верховна Рада 31,4
34,5
33,9
34,1
33,5 +2,7
ІІІ-VІ
*
скликань
Місцеві
ради
35,5 34,3 34,6 36,9 38,8 41,6 42,0 37,7 +6,5
IV-X
скликань
* - вибори до Верховної Ради УРСР ІІІ скликання проводилися у
1951 р.
В умовах „відлиги” та реформування політичного курсу в
країні, на думку автора, було кілька чинників саме такої динаміки.
Боротьба із наслідками сталінської тоталітарної системи, деяке
послаблення партійного втручання у роботу державних органів
на місцях призвели до тимчасового скороченням числа жінок у
номенклатурі, в тому числі і серед депутатів. Так, в постанові ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 жовтня 1954 р. „Про серйозні
недоліки в структурі міністерств в відомств і заходи з покращення роботи державного апарату” [15] критикувалася бюрократична практика у роботі, розбухання штатів.
У вересні 1954 р. пленум ЦК КПРС схвалив рішення про необхідність активізувати висування жінок на керівну роботу у радянські органи [16], що призводило до поступового відновлення
практики партійного втручання у вирішення „жіночого питання”.
Хоча на виборах у 1955 р. скорочення питомої ваги жінок продовжувалося, результати наступних виборів проілюстрували „успіхи” такого підходу.
Прискорити вирішення “жіночого питання”, а саме і зростання жіночого представництва у депутатському складі повинна була також постанова ЦК КПРС від 22 січня 1957 р. „Про покращення діяльності рад депутатів трудящих та посилення їх зв’язку
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з масами” [17]. З метою прискореного розвитку демократії,
йшлося у документі, необхідно забезпечити широку участь трудящих, в тому числі і жінок, в управлінні державою. Збільшувалася також відповідальність партійних органів за розширення
жіночого представництва в органах державної влади на місцях.
Як наслідок, вже під час виборів 1959 р. частка жінок-депутатів у
місцевих радах України зросла більш ніж на 2%, такі ж темпи
зростання збереглися і в наступних скликаннях.
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В умовах поступового відходу від демократизації наприкінці
50-х - початку 60-х років партійна та державна робота серед жінок, спрямована на скоріше вирішення “жіночого питання”, зосереджувалась на збільшенні їх представництва на керівних посадах. На прикладі місцевих рад Донецької області (для аналізу
автором були опрацьовані протоколи перших сесій чотирнадцяти місцевих рад всіх ланок за 1953-1965 рр.) розглянемо, яким
чином змінювалося впродовж періоду “відлиги” жіноче представництво у керівному складі державних органів на місцях. Так, серед голів постійних комісій питома вага жінок зросла лише на
2,2% (з 18,5 до 20,7%) і складала 17,2% (найчастіше вони керували роботою комісій з охорони здоров’я, народної освіти, культури), серед членів комісій - на 7,4% (з 40,3 до 47,4%) [18].
Значно меншою жіноча частка була у складі виконавчих комітетів місцевих рад України. За загальними по всіх ланках даними впродовж досліджуваного періоду відсоток жінок серед голів виконкомів дорівнював 7,7%, заступників - 9,5%, членів 17,5%, а найбільшим був серед секретарів виконавчих комітетів 48,5% [19]. Таким чином, незважаючи на проголошені компартією наміри активно висувати жінок на керівні державні посади, їх
відсоток у загальному складі виконавчих комітетів місцевих рад
України значно не зростав, а в деяких випадках - навіть скорочувався.
Найбільшою громадською організацією за радянських часів
були професійні спілки. Вони поєднували у своїй роботі риси як
політичної та громадської, так і господарської організації. До
складу профспілок входила більшість працюючих жінок. Тому їх
робота серед жінок та робота жінок в їх складі була важливою
умовою вирішення “жіночого питання” в СРСР.
У порівнянні з партійним та державним, жіноче представництво у профспілковому керівництві впродовж середини 50-х першої половини 60-х років принципово зростало, особливо на
низовому рівні. Так, за даними Української республіканської ради
профспілок, питома вага жінок у складі фабрично-заводських
місцевих комітетів зросла: серед членів - з 38,6 до 51,3%, голів з 26,6 до 42,1%, профгрупоргів - з 40,2 до 61,2% від загалу [20].
Важливим кроком до остаточного вирішення “жіночого питання”, на думку партійного та державного керівництва країни,
повинні були стати постанови президії ВЦРПС СРСР від 28 вересня 1962 року „Про покращення роботи профспілкових організацій серед жінок” та „Положення про комісію по роботі серед
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жінок при фабричному, заводському, місцевому та робітничому
комітеті профспілки” [21]. Профспілкові комітети та ради профспілок, як відзначалося в документах, донині не використовували у повній мірі можливості для такої роботи. Тому серед завдань, які поставила ВЦРПС перед місцевим профспілковим
керівництвом, крім створення комісії при ФЗМК по роботі серед
жінок, наголошувалося на необхідності підвищення рівня освіти, політичного виховання жінок, залучення їх до активної
профспілкової роботи.
Загальній активізації участі жінок у профспілковому керівництві у досліджуваний період сприяв швидкий розвиток багатьох
галузей промисловості, поява великої кількості підприємств та
робітничих місць, в тому числі і для жінок, значне розширення
профспілкової мережі. Так, зростання жіночого представництва в
керівництві профспілки працівників легкої промисловості стало
можливим після прийняття постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів
СРСР № 1313 від 28 листопада 1959 р. “Про заходи з подальшого підйому текстильної промисловості в СРСР” [22]. Інший приклад: скорочення питомої ваги жінок серед членів та у керівництві профспілки вугільників наприкінці 50-х рр. було пов’язано, насамперед, із прийняттям Радою Міністрів СРСР постанови №
839 від 13 липня 1957 р. “Про заходи щодо заміни жіночої праці
на підземних роботах у гірничо-видобувній промисловості та на
будівництві підземних споруд” [23]. Цей документ був важливим
кроком також і на шляху вирішення “жіночого питання” в країні.
Таким чином, упішним (і чисельнішим) напрямком суспільно-політичної діяльності жіноцтва радянської України у період
“відлиги” були громадські організації. Тому зростання числа жінок як серед рядових членів профспілок, так і в профспілковому
керівництві повинно було стати в умовах вирішення “жіночого
питання” в СРСР наочним прикладом залучення жінок до активної громадської діяльності.
Демократизація суспільно-політичного життя радянської України середини 50-х - початку 60-х років ХХ ст. сприяла певній
активізації громадсько-політичних позицій жіноцтва. Але прагнення остаточного вирішення “жіночого питання”, зокрема - максимальне залучення жінок до активної громадсько-політичної
діяльності, залишилося в роки “відлиги” недосягнутим. Адже саме “залученням”, а не “участю” характеризувалася ступінь жіночої включеності в радянський громадсько-політичний простір.
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Вивчення історичного досвіду націонал-демократії щодо
консолідації різноманітних політичних сил навколо національної
ідеї є особливо важливим в умовах реформування економічних
та суспільних відносин на сучасному етапі. Саме цей досвід має
значний науковий і громадсько-політичний інтерес. Він зумовлений провідною роллю, яку відіграла націонал-демократія у боротьбі за національне визволення і українську державність протягом XX століття.
За останні 10 років з’явилося чимало праць, автори яких із
нових наукових позицій підійшли до висвітлення проблем національно-політичного руху в Україні. З точки зору досліджуваної проблеми особливу зацікавленість представляють публікації М. Кугутяка. Зокрема, у своїй монографії "Галичина: сторінки історії. Нариси суспільно-політичного руху (XIX ст.-1939 р.)" та фундаментальній праці "Історія української націонал-демократії" учений зробив
комплексний аналіз суспільно-політичного руху протягом XIX століття і до 1939 року.
Першому періоду діяльності УНДО присвятив свою роботу І.
Соляр, у якій автор ґрунтовно дослідив проблеми консолідації
національно-державницьких сил Західної України в 1925-1928
рр. Цій же проблематиці присвячені статті М.Швагуляка. Консолідаційні процеси дослідник розглядає крізь призму міжпартійних
взаємин у Галичині протягом 1919-1939 рр. Діяльність Української Парламентської Репрезентації (УПР), її роль у згуртуванні
національно-політичних сил розкрито у працях О.Зайцева. Проблему польсько-українського політичного компромісу в діяльності УНДО зробила спробу висвітлити у своїй статті І.Бурковська.
О.Павлюк
у
своїй
роботі
"Радянофільство
Є. Петрушевича: переконання чи вимушеність ?" простежує радянофільську еволюцію політичних поглядів Є. Петрушевича.
Різні аспекти політичної історії Західної України висвітлюються у праці В.Кондратюка, О.Зайцева "Україна в 20-30-х рр.
Суспільно-політичне життя ХХст."
З часу утворення в 1899 р. Українська національнодемократична партія (УНДП) займала центральне місце у політичному спектрі краю. З початку XX ст. ця партія перетворилася
у масову національно-політичну організацію, в сфері впливу якої
перебували громадські культурно-освітні та господарські організації, а також основні засоби інформації. Проголосивши головною метою своєї діяльності побудову незалежної соборної
української держави, УНДП обрала генеральним вектором прак179

тичної політики боротьбу за національно-територіальну автономію українських земель у складі Австро-Угорщини.
Перша світова війна була суворим випробуванням для
державотворчих концепцій націонал-демократів. Вона перевела їх із сфери теоретичних конструкцій у практичне русло.
УНДП виступала ініціатором і організатором спочатку Головної
Української Ради, а згодом Загальної Української Ради, які
вважали необхідним стати на боці Австро-Угорщини, домогтися
визволення та усамостійнення Наддніпрянщини, а також утворити національно-територіальну автономію українських земель
в складі Австро-Угорської імперії. Гарантією реалізації цієї програми, за задумом лідерів УНДП, мав стати легіон Українських
Січових Стрільців. Розрахунок на щдтримку Австро-Угорщини
залишався основою тактики і стратегії Української Парламентської Репрезентації (УРП).
Революційні події на Сході, пов’язані з утворенням УНР, та
розпад Австро-Угорщини започаткували новий державотворчий
напрям політики націонал-демократів. Проголошення 19 жовтня
1918 р. Українською Національною Радою української державності, національно-демократична революція в краї у листопаді
1918 р. і утворення Західно-Української Народної Республіки були свідченням реалізації нової політичної концепції націоналдемократів. Консолідуюча роль УНДП в ЗУНР забезпечила розвиток державних структур, зокрема створення власних збройних
сил Української Галицької Армії (УГА), а також адміністративного
апарату та органів місцевого самоврядування, які сприяли забезпеченню порядку і стабільності. Закон про земельну реформу, про вибори до однопалатного сейму та інші нормативноправові акти засвідчили активну внутрішню політику. Історичним
досягненням була злука ЗУНР та УНР.
Під впливом складних соціально-економічних обставин в
ЗУНР спостерігалося „полівіння" суспільних настроїв. Це позначилося на усіх політичних партіях ЗУНР, в тому числі й УНДП,
яка на своєму партійному з’їзді 28-29 березня 1919 р. змінила
назву на Українську народно-трудову партію (УНТП), що зумовлювалося прагненням об’єднати споріднені крайові і Наддніпрянські політичні організації в одну партію центристського характеру. Ухвалена на з’їзді нова програма УНТП передбачала „вивласнення земель великої посілості, усуспільнення здатних до
праці галузей промислу, торгівлі, кредиту", а також державного
забезпечення „мінімуму екзистенції" для кожного громадянина
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[1].
Крах української революції, утвердження на західноукраїнських землях польської держави спонукав націонал-демократів
до зміни політичної тактики і стратегії. Враховуючи особливості
міжнародного статусу Галичини, УНТП зуміла об’єднати всі національно-державницькі сили краю навколо екзильного уряду
"уповноваженого диктатора" Є.Петрушевича, краєвої Міжпартійної Ради та Української Національної Ради, повести боротьбу
проти польського окупаційного режиму за утвердження суверенної Галицької республіки. На підтримку такої політики в краї розгорнувся масовий антиокупаційний національно-визвольний рух,
який у другій половині 1922 р. почав переростати у відкрите повстання.
Рішення Ради послів Антанти 15 березня 1923 р. про приєднання Галичини до складу Польщі сприяло поглибленню кризи
в
українському
суспільно-політичному
русі,
змінило
співвідношення сил, привело до їх розмежування і
перегрупування.
Усередині УНТП посилилося протиборство між політичними
угрупуваннями
"автономістів"
(група
В.Бачинського,
В.Охрімовича), "незалежників" (прихильники Є. Петрушевича) та
"загравістів" (націоналісти на чолі з Д.Паліївим, С. Підгірським,
що гуртувалися навколо журналу "Заграва").
Основою конфлікту стало різне бачення перспектив національно-політичного руху, а також контроверзійні підходи у відношенні до Польщі, радянської України та ролі еміграційного
центру. Концепція державності західноукраїнських земель, висунута Є.Петрушевичем, його радянофільські настрої і сподівання
на підтримку УСРР суперечили автономістським планам керівництва УНТП, яке шукало шляхів до польсько-українського
порозуміння.
Панування опозиційних до Польщі настроїв серед західноукраїнського населення не давало перспективи носіям автономістських поглядів. Не випадково у грудні 1923 р. вони добровільно склали свої повноваження на користь прихильників Є. Петрушевича.
Найважливішою проблемою для нового керівництва УНТП
стала консолідація національних сил, згуртування їх на державотворчій платформі.
Разом з тим, неодноразові спроби протягом березня 1923 липня 1924 рр. об’єднати різні ідейні й політичні течії в єдиний наці181

ональний фронт не досягали мети. Небувала досі гострота національних і соціальних протиріч спричинила трансформацію партійно-політичної структури західноукраїнського суспільства, привела
до пошуків нового ідейно-політичного синтезу. Стара структура політичного спектру, що сформувалася ще в кінці XIX ст., відходила в
минуле. В нових історичних умовах консолідація сил проходила в
межах окремих політичних таборів.
Незважаючи на те, що в УНТП продовжували існувати автономістська і радянофільська групи, трудовикам завдяки
консолідуючій ролі центристів на чолі з Д. Левицьким вдалося
випрацювати адекватну обставинам платформу об’єднання.
Вона ґрунтувалася на концепції "опори на власні сили" у
боротьбі за відродження незалежної соборної української
держави. Платформа передбачала різко опозиційне ставлення
до польської держави. Висловлювалися сподівання, що радянська Україна "під напором свідомих мас усього українського
народу” трансформується у незалежну українську державу. На
цьому ґрунті стало можливим об’єднання обох течій УНТП, а
також Української партії національної роботи (УПНР) і
національної групи Української парламентської репрезентації і
створення на їх основі у липні 1925 р. Українського національнодемократичного
З часу утворення
об’єднання
перед(УНДО)
УНДО [2].
виникла проблема організаційного, ідейного і політичного становлення. Опанувавши в кінці
20-х рр. культурно освітні та господарські товариства і установи,
здобувши підтримку місцевого греко-католицького духовенства,
українського вчительства та селянства, УНДО домоглося переважаючих впливів у масах, стало найвпливовішою політичною
силою у краї.
Важливою проблемою для УНДО залишалося випрацьовування політичної програми, тактики і стратегії дій. Складність вирішення цих завдань актуалізувалася тією обставиною, що в
УНДО і після його утворення продовжувалося протиборство
автономістського,
радянофільського,
націоналістичного
і
центристського угрупувань. Вони були продовженням тих
політичних течій, які утворили партію. Лише згуртування
центристсько-націоналістичних сил у керівництві УНДО дало змогу
подолати опір радянофілів і автономістів. Це відкрило шлях до
ідейно-політичного оформлення партії, яке завершилося
прийняттям партійної програми на II з’їзді УНДО 19-20 листопада
1926 р. [3].
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Випрацювавши у тривалій боротьбі оптимальну модель загальнонаціональної ідеології, а також пристосовану до обставин
політичну тактику і стратегію, націонал-демократи завдяки конструктивній діяльності в різних сферах суспільного життя відновили і утвердили свою провідну і консолідуючу роль у західноукраїнському суспільстві, його боротьбі за визволення. Переконливим аргументом цього були вибори 1927-1928 рр. Так, на виборах у Польський Сейм і Сенат 4 і 11 березня 1928 р. за УНДО
проголосувало 602 тис. чоловік (близько 50% українських виборців). Націонал-демократи здобули 24 мандати у Сейм, 9 у Сенат.
Радикали набрали 9 послів до Сейму і одного в Сенат. "Сельроб" (обидві його течії) зумів провести, в основному на Волині,
п’ять послів до Сейму. Українська партія праці - одного [4].
Створення УПР відкрило для української національної демократії новий етап політичної діяльності. „Правно-державна заява" Д.Левицького в польському сеймі 29 березня 1928 р., як і
виступи інших членів УПР, свідчили, що її діяльність має не локальний, галицький, а всеукраїнський характер. УПР своєю активною діяльністю в польському парламенті охоплювала цілісність
української національної проблеми з позиції всеукраїнських державних інтересів, показувала, що українське питання є проблемою міжнародного характеру [5].
Кінець 20-х рр. став найвищим піднесенням впливу західноукраїнської націонал-демократії у масах. У цей час УНДО демонструвало ідейно-політичну і організаційну єдність своїх лав, виступало ініціатором консолідації національних сил, мало вплив
на політичне, громадське, культурно-освітнє й господарське життя краю, що засвідчив ІІІ з’їзд партії [6].
Водночас в УНДО спостерігалася зміна політичних орієнтацій. Трагічні події на Наддніпрянщині, а також пацифікація на західноукраїнських землях спричинили ухил „вправо” суспільних
настроїв, згортання радянофільства. УНДО відкрито стало на
антирадянські позиції. Зміну політичних настроїв у суспільстві
засвідчили результати виборів 1930 р., які наочно довели, що
УНДО, незважаючи на несприятливі суспільні обставини, залишалося провідною політичною силою в боротьбі за національні»
господарські та культурно-освітні права західноукраїнського населення.
У першій половині 30-х рр. політична лінія УНДО продовжу183

вала зазнавати суттєвих змін. Вони були зумовлені загостренням політики польського уряду стосовно українського населення,
а також масовим винищенням українства більшовицьким режимом на Наддніпрянщині. Під впливом внутрішніх і зовнішніх обставин досі опозиційна політика УНДО еволюціонувала в напрямі пошуку шляхів польсько-українського компромісу. В його основі мала стати ідея автономії західноукраїнських земель у
складі Польщі. Проблема характеру відносин з Польщею на початку 30-х рр, перебувала в центрі всього суспільно-політичного
життя краю. Протиборство прихильників і противників компромісу
з Польщею привело до поділу західноукраїнського суспільства
на два основні політичні табори. Лінія боротьби між ними проходила через політичні партії, громадські організації та навіть вікові
прошарки суспільства. В УНДО виник політичний конфлікт з опозиційною групою Д. Лаліїва, яка виступала за продовження політики рішучої боротьби з Польщею. Перехід УНДО на автономістсько-нормалізаційні засади відбувся без значних внутрішніх організаційно-політичних потрясінь для партії. На цьому ж ґрунті
розгорілася боротьба між УНДО і ОУН, старшим і молодшим поколінням західноукраїнського суспільства [7].
Зростаючий вплив на еволюцію політики націоналдемократів мали події на радянській Україні, пов’язані з винищенням більшовицьким режимом української інтелігенції, колективізацією та голодомором. У краї це викликало перегрупування
політичних сил. За короткий час припинили діяльність усі легальні прокомуністичні політичні партії. Усе більшого впливу здобував націоналізм. Про загальне "поправіння" суспільних настроїв
свідчила діяльність українських католицьких партій.
У цих умовах в УНДО викристалізувалася концепція, що передбачала перетворення Західної України в новітній всеукраїнський П’ємонт.
Своє завдання УНДО вбачало в консолідації всіх національних сил, спрямування їх на "безоглядну боротьбу з комунізмом
у всіх його явних і замаскованих видах". Запорукою антирадянського курсу УНДО мало стати польсько-українське порозуміння
[8].
Однак польсько-український виборчий компроміс 1935 року і
подальша нормалізаційна політика УНДО не привели до вирішення українських проблем. Замість очікуваного облаштування
польсько-українських стосунків, покращення умов життя, захід184

ноукраїнське суспільство зазнало нового наступу польських властей на всі сфери суспільної діяльності. У боротьбі проти "нормалізації" об’єдналися місцеве польське суспільство і органи
влади. На кінець 1937 року політика нормалізації УНДО виявляла ознаки повного провалу, що привело до нового внутріпартійного протиборства, розколу національно-політичного табору і
деконсолідації суспільства.
Крах політики "нормалізації", загострення внутрішніх і зовнішніх обставин спонукали до консолідації українського
політичного табору на правоцентристській, антирадянській
основі. Це знайшло своє втілення у діяльності Контактного
Комітету (КК), створеного 6 грудня 1937 р. у м.Львові. До складу
КК увійшли представники Української соціалістично-радикальної
партії, Української соціал-демократичної партії, Української
народової обнови, Фронту національної єдності, Союзу українок,
а також ундовської опозиції групи "Діла". КК розглядався як
"зв’язок консолідації національних сил, координаційний центр
боротьби проти польського наступу" [9].
Українські політичні партії після тривалого періоду міжпартійної конфронтації приходили до висновку про необхідність консолідації зусиль задля національного визволення та відбудови
української державності. Значною мірою це стало можливим у
зв’язку із поступовим відходом УНДО від політики "нормалізації",
загостренням політичної ситуації. З іншого боку, це допомогло
подолати внутріпартійну кризу, створювало передумови консолідації національних сил.
Таким чином, протягом 40 років діяльності українська націонал-демократія була найвпливовішою політичною силою на західноукраїнських землях, займала провідне місце в суспільнополітичному, культурно-освітньому та господарському житті
краю. ЇЇ політична платформа, тактика і стратегія дали змогу згуртувати основну масу західноукраїнського суспільства навколо
ідеї боротьби за національно-політичне визволення українського
народу, відродження національної державності. В умовах кризи
парламентсько-демократичної системи західноукраїнська націонал-демократія вела послідовну боротьбу за національні права
населення краю. Вона зберегла провідну політичну традицію
українського народу, була позитивним контрастом на фоні наростання тоталітарних тенденцій. Разом з тим, не всі політичні концепції націонал-демократії були адекватні обставинам, що з усією силою проявилося напередодні Другої світової війни.
Війна застала західноукраїнське суспільство у стані ідеологічного і партійно-політичного поділу. Неодноразові спроби полі185

тичної консолідації так і не завершились створенням впливового
державно-політичного центру.
Партійнокорпоративні інтереси взяли гору над загальнонаціональними. У такому стані українство не могло істотно впливати на перебіг політичних подій, а, значить, і на вирішення власної
долі.
На політичних концепціях західноукраїнських організованих
політичних сил позначились уявлення та ілюзії періоду Першої
світової війни про можливість пов’язувати корінні інтереси українського народу із стратегічними планами тих чи інших європейських країн. Неконструктивними виявилися багатолітні концепції
орієнтації національно-демократичних сил на Польщу, націоналістів - на Німеччину, а комуністів - на СРСР. Наслідком такої
політики було політичне розмежування партій, деконсолідація
західноукраїнського суспільства, недооцінка власних національних сил.
Все це не могло не позначитися на перебігу воєннополітичних подій в Україні в цілому і в Галичині зокрема в роки Другої світової війни.
У сучасних історичних умовах саме націонал-демократія,
опираючись на історичний досвід, повела рішучу боротьбу за
національне і політичне визволення українського народу, побудову незалежної суверенної української держави.
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ПРАВ
ПРОТЯГОМ 30-Х РР. ХХ СТ.
Побудова правової національної держави в Україні потребує нагального перегляду сучасного становища різних груп населення з точки зору забезпечення їх правового статусу у державі. На жаль, остання президентська і парламентська виборча
кампанія та сучасні політичні перегони недостатньо враховують
національні та соціальні права великих мас населення в Україні,
зокрема селянства - безпосереднього носія національної самоідентифікації в державі. Але суспільство знов не враховує уроків
історії, наприклад, 30-х рр. ХХ ст., коли діюча радянська влада,
шляхом приборкання національної гідності серед українського
населення прагнула до встановлення повного контролю над людьми в УРСР. Головними засобами такої політики була колективізація та впровадження колгоспного ладу з подальшими наслідками у вигляді голодомору, провідною метою якого був геноцид
українців.
І тоді найбільш постраждалою частиною населення стали селяни-колгоспники. Але й після голодомору продовжилася більшовицька політика щодо подальшого обмеження прав українського
селянства.
Дослідження цього періоду з точки зору його правового
аналізу на сучасному етапі розвитку української науки є неповним та фрагментарним. Автор ставить на меті більш детально
проаналізувати процес обмеження прав селянства, надані їм
радянською владою під час побудови та зміцнення колгоспного
ладу та причини цього явища. Висвітлено головні різновиди
фактичних правових порушень у цій сфері, методи та засоби,
за допомогою яких уряд та органи НКВС врегульовували відносини між селянами-колгоспниками та владою в окреслений період.
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Представлена автором проблема ще не була комплексно
розв’язана внаслідок ідеологічних заборон та недоступності матеріалів партійних, радянських та спеціальних архівів України.
Частково цієї проблеми торкалися у своїх роботах такі радянські
та українські фахівці, як М. Вилцан, С.Білокінь, Ю.Шаповал та ін.
[1]. Проте, вони та інші автори аналізували переважно соціально-економічне становище селянства, але не проводили паралелей з сучасним становищем аграрного сектору у державі, не визначали причин викорінення українського селянства шляхом колгоспного ладу. Скласти реальну картину ситуації можуть допомогти зафіксовані спогади колишніх колгоспників. Певні факти реальних відносин між радянським урядом та селянством містяться
у матеріалах архівів України та окремих приватних фондах, зібраних протягом десятиліть істориками-краєзнавцями та просто
свідомими громадянами, яким була небайдужа подальша доля
українського селянства. Пропонована стаття є лише однією з
частин комплексного дослідження причин поступового, але невпинного знищення українського селянства діячами комуністичної партії та уряду з часу їх виходу на політичну арену.
Обмеження прав селянства з часу згортання НЕПу та початку колективізації відіграли значну роль у формуванні та укріпленні господарчого механізму, який ґрунтувався на засадах тотального планування, жорсткої централізації та команднобюрократичних методах керування економікою. Таке становище
колгоспників, коли вони загубили право самостійного користування власною землею, не мали паспортів, пенсій, відпусток та
інших соціальних гарантій, якими користувалися представники
робітничого класу [2, с.239-242], було стержнем процесу поступового переведення радянського суспільства на рейки тоталітарного однопартійного режиму, при якому національна гідність,
приватновласницькі інтереси селянства та, відповідно, права
особистості були підпорядковані абстрактним державним.
Після приборкання українського селянства шляхом проведення штучного голодомору 1932-1933 рр., наслідки якого остаточно не були подолані і до початку Другої світової війни, дискримінація колгоспників залишалась реальним явищем. Протягом 1934 р. катастрофічно збільшилось число випадків незаконного виключення колгоспників з господарств, що було грубим
порушенням принципів соціалістичної демократії. Причиною цьо188

го було побоювання влади нових виступів селянства в окремих
повітах України. Так, у вересні 1934 р. завідувач сільгоспвідділу
ЦК ВКП(б)У Євроїмський доповідав секретарям ЦК про випадки
та причини таких порушень. Підґрунтям цієї доповідної записки
було спеціальне обстеження, проведене уповноваженими сільгоспвідділу по 23 колгоспах Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Вінницької та Київської областей. Виявлено, що по цих
колгоспах було виключено всього 294 колгоспника. За мотивами
виключення, останні ділилися на категорії: 1) за порушення трудової дисципліни (104 колгоспника); 2) ті, хто не працював без
поважної причини до 30 трудоднів (78); 3) вибули самостійно
(85); 4) класово ворожий елемент (27селян) [3, с.158-159].
Щоб стабілізувати становище у колгоспах, в 1935 р. був
прийнятий Примірний Статут сільськогосподарської артілі, який
мав врегулювати права та обов’язки колгоспників. Ще в середині 40-х рр. радянський історик Н. Анісімов визнавав, що Примірний Статут дозволив колгоспникам мати своє господарство
тому, що в артілях не було такого добробуту, кількості сільгосппродуктів, які б дозволяли мати колгоспникам та їх сім’ям
все необхідне, щоб задовольнити всі його особисті потреби [4,
с.37]. Тому і т.зв. “демократизація” правового статусу колгоспника була вкрай необхідна для стабілізації становища на селі,
для відволікання населення від національного питання та швидшого стирання з пам’яті селян наслідків геноциду 1921-1923
та 1932-33 років.
Проте, повної та фактичної реалізації положень т.зв. “колгоспної демократії” так і не відбулося, хоча протягом всього свого
існування органи радянської влади та сучасні окремі політичні
сили лівого спрямування стверджували протилежне.
Загальні збори ставали вищим органом управління в колгоспі. Збори скликалися правлінням колгоспу, але вони могли бути
скликаними також і на вимогу ревізійної комісії або самих колгоспників, за вказівкою органів державної влади. Головні питання,
заради яких скликались загальні збори колгоспу, були викладені
в Примірному Статуті сільгоспартілі. Так, ст.19 документа проголошувала, що “справами артілі керують загальні збори членів
артілі, а в проміжку між ними – вибране загальними зборами
правління” [5, с.24-28]. У ст.20 говорилося, що загальні збори
також скликаються для затвердження прибутково-витратних ко189

шторисів, прийому та виключення з колгоспу, виборів голови,
затвердження річних планів виробництва та будівництва, затвердження норм трудоднів, затвердження договорів з МТС,
встановлення розмірів різних фондів тощо [2, с.247-248].
За Статутом, кожен член колгоспу мав право вибирати та
бути обраним в органи керівництва колгоспу. Посадові ж особи
повинні були регулярно давати звіт про свою роботу, колгоспники мали право перевіряти діяльність органів управління та посадових осіб як особисто так і через т.зв. “ревізійні комісії” [6, с.2021; 7, с.138].
Щоб тримати колгоспників під постійним контролем, відвідування зборів були обов’язковими для всіх селян. Згадки селян
про ті часи свідчили: якщо хтось пропускав збори, на які йому
наказували з’явитися, то найчастіше це тягнуло за собою візит
місцевих партійних лідерів з метою покарання. Колишній колгоспник І.І.Бібик на запитання, чи примушували ходити на збори,
відповів: “Обов’язково… Один був не хотів, так його чуть не судили” [8]. Інший колгоспник М.П. Масло додав: “Сходки уже не
відбувалися, а збори, діктат був. І привчили піднімать руки, бо як
не піднімеш і тебе замітять – це погана примета – попадеш на
килимок до начальства, і тобі щось пришиють…” [9]. На жаль,
зараз неможливо встановити статистику масовості таких порушень, бо згадки про них збереглися переважно у пам’яті людей,
які були сучасниками тих подій.
Були керівники, які ставилися до загальних зборів як до пустої формальності. Так, голова колгоспу “Червона Зірка” Чорнобаївського району Київської області Міняйло взагалі загальних зборів не скликав, говорячи: “Я – голова, і ніхто мені не указ”. Таких
голів-сатрапів колгоспники намагалися переобирати, що далеко
не завжди підтримувалось районними парторганізаціями. Доволі
частими були випадки протидії з боку районного керівництва законному бажанню колгоспників переобирати голову або навіть
його захисту [10]. Звичайно, селяни добре розуміли, що їхні права, задекларовані в нових статутах, залишалися переважно тільки на папері, як це було з самого приходу радянської влади. Тож
з прийняттям Примірного Статуту вони почали саботувати надане їм право на організацію колгоспного самоврядування. Людей
хвилювали власні проблеми, а загальнодержавні гасла щодо
розвитку та зміцнення колгоспної демократії їх мало цікавили.
190

Уповноважений райкому партії по роботі в колгоспі “Нове життя”
с. Безпальче Гільмязівського району Київської області в своєму
щоденнику, датованому червнем-липнем 1935 р., писав: “На вечір 19 червня 1935 р. були призначені загальні збори. Колгоспників на розмови витягнути не вдалося. Мовчать. Ну рівнесенько,
як в 1930 році! В чому річ? На пропозицію розпочати соцзмагання колгоспники знов промовчали. Назвати тих, хто зриває в бригаді роботу, відмовились. Люди більше непокоїлися про оплату
своєї праці. У доводи про покращення їхнього життя завдяки гарному врожаєві не вірили. Жінки кричали: “Доки врожай зберемо,
і коси повилазять!”. Показовим фактором настроїв колгоспників
стала відмова жінок шити червоний перехідний прапор [11, с.1618]. І їх можна було зрозуміти, адже в 30-х роках на колгоспних
зборах з вуст місцевих політичних лідерів (голови колгоспу, його
заступників, комсомольських ватажків та інших представників
місцевої і районної влади) або представників влади здалеку
пропагувалися лише соціалістичні ідеали, які для відволікання
свідомості селян супроводжувались виступами місцевого хору,
ансамблю. Пересічні колгоспники часто просто не розуміли, про
що йдеться на зборах, на яких вони були ще й “повновладними
особами”. Наприклад, письменник Адам Шоррер у своєму листі
до друзів в Німеччині, датованому вереснем 1935 р., описує загальні збори колгоспів Одеської області: “Парторг час від часу
проводить доповіді про імперіалізм, ленінізм, історичний матеріалізм, протиріччя капіталізму тощо. Мені було просто шкода людей – вони не розуміли ані слова...” [12, с.9].
Крім того, зневіру селян у своїх (або задекларованих державою) правах поглиблювало ставлення до них окремих керівників.
Так, той же А.Шоррер в іншому листі констатував (на прикладі с.
Клейнлібенталь Спартаківського району Одеської області), що,
наприклад, “за всі негаразди районне керівництво лише лає колгоспників, називаючи їх “куркулями”, “шкідниками”, “фашистами”. Таким чином, воно насправді розпалювало негативне ставлення їх
до влади. Манери обходитися тут з людьми зворушили мене до
глибини душі... Тут оперують лише планом, який з вбивчою жорстокістю фізично знищує людей, які виказували небачену трудову
дисципліну. Таким чином, систематично підривається довіра населення радянському уряду, хоча воно, в основному, не було налаштоване антирадянськи. Люди тут залякані” [12, с.4]. Така ситу191

ація, що тривала протягом років, мала на меті не тільки фізичне
знищення українського селянства, але й його інтелектуальне спотворення та залякування, яке далі просто передавалося генетично
наступним поколінням, штовхаючи націю у безповоротне каліцтво.
Положення примірного статуту сільськогосподарської артілі, прийняті в 1935 р., порушувалися і протягом другої половини 30-х років. РHК СРСР та ЦК ВКП(б) неодноразово інформували місцеві партійні та радянські організації про випадки зухвалих виключень з колгоспів, але безрезультатно. Особливо
широкого розмаху порушення набули в колгоспах Кам’янецьподільської, Житомирської, Вінницької областей. У ході перевірок було встановлено, що переважна більшість виключень з
колгоспу не була виправдана жодним з вагомих приводів [2,
с.252]. Серед масових прикладів найбільшого розповсюдження
дістало виключення з колгоспу членів родин, батьки яких пішли
на тимчасову або постійну роботу в міста, на підприємства. А
тим, кого визнали “ворогами народу” (засланцям, сім’ям розкуркулених), не дозволялося навіть відвідувати колгоспні збори,
що підтвердила н.г.семеняка: “це як розкуркулили, то тим уже
заборонялося – ворог народу” [13].
Секретар Днiпропетровського облвиконкому Гаврилов у
листі до секретаря ЦК КП(б)У П.П.Постишева констатував, що
на місцях керівництво не дотримувалось елементарного порядку виключення селян з колгоспів. Все робилося засобами
голого адміністрування. Наприклад, в Оріхівському районі Запорізької області, в с. Ново-Іванівка, яке мало 2 колгоспи (ім.
Леніна та Маркса), одночасно за загальним списком з них було
виключено 28 сімей колгоспників. Коли селяни почали вимагати голосування окремо за кожного, президія сільради та правління заявили, що це питання, нібито, було обговорене з колгоспниками, тому виключити треба всіх [14]. Проте виявилось, що
“за” проголосували близько 20 колгоспників, а більше 100 взагалі утримались. Не дивлячись на це, всім 28 господарствам
були доведені фінансові плани як куркульським, а в наслідок
цього – 24 години на їх виконання. В результаті цього заходу
кілька господарств продали силами місцевої влади, і те ж саме
було б з іншими, якби раптово ситуація не викрилася. І ніякого
не те що вибачення, елементарного виправлення ситуації. Бо
такі дії саме і мали на меті викорінення місцевого селянства.
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Посадовець Гаврилов вважав цей випадок характерним. Абсолютна кількість тих, хто традиційно виключався, – діти колишніх заможних селян. У листі до П.Постишева секретар обкому
писав: “Я вважаю, Павле Петровичу, що без жорсткого рішення
ЦК з цього приводу позитивно упорядкувати цю справу неможливо, бо виключення відбуваються, частіше за все, як зведення
особистих рахунків, за окремими доносами, дуже часто – необґрунтованими. Адже наші люди не усвідомлюють того, що в
наш час виключення з колгоспу – це, по суті, “вовчий квиток”
людині на все життя; часто тягне за собою зняття з роботи дітей такого “куркуля”, звільнення з лав Червоної Армії тощо. Таким чином, - резюмував Гаврилов, - тисячі людей ні за що викидаються з колгоспів, накопичуються десятки тисяч господарств, які вибиті з виробництва, тепер бродять селом та розкладають інших проти влади” [14, с.122].
У грудні 1935 р. Голова РНК УРСР П.П.Любченко та секретар ЦК КП(б)У С.В.Косіор, звертаючись до обкомів, райкомів партії, облвиконкомів, директорів МТС, правлінь колгоспів, наголосили: перевірки, які були організовані ЦК та Раднаркомом України після прийняття Примірного Статуту довели, що у всіх областях в багатьох випадках брутально порушуються основні статті
документу. Так, крім згаданих безпідставних виключень колгоспів
існували також факти порушень у багатьох колгоспах норми виробітку та розцінки по трудоднях (вони затверджувалися не загальними зборами, а правлінням). Таким чином, порушувалися
елементарні норми обліку праці. Записи трудоднів робили невчасно, не розписувалися в трудкнижках, бригадири їх зберігали
у себе. Списків членів артілі з заробленими трудоднями за
минулі місяці не вивішувалися. Брутально застосовувались
стягнення щодо членів колгоспів. Їх накладали бригадири без
санкції правління. За Статутом, вагітні жінки звільнялися на 2
місяці від робіт зі збереженням половини середнього заробітку.
Але і в цьому питанні були великі порушення [15, с.41-42].
Порушення Статуту фіксувалися й органами прокуратури.
Наприклад, у березні 1937 р. Донецькою обласною прокуратурою була організована перевірка 123 колгоспів області з метою
викриття фактів порушень статутів колгоспів. Результати перевірки свідчили про незаконне відрізання землі від колгоспів, здача
її в оренду, безпідставне притягнення до відповідальності колго193

спників та накладання стягнень. У документі також зафіксовані
конкретні приклади порушень по колгоспах [16, с.47-51].
19 квітня 1938 р. вийшла постанова уряду “Про заборону
виключень колгоспників з колгоспів” [17]. Документ забороняв
проведення чисток у колгоспах з будь-якого приводу. Було встановлено, що виключення може бути застосовано лише як останній адміністративний захід у відношенні до тих членів колгоспів,
яких явно вже не можна виправити, хто підривав та дезорганізував колгосп [2, с.252].
Велике значення для подальших правових взаємовідносин
між колгоспниками України та державою мала нова “сталінська”
Конституція, схвалена у липні 1936 р. Пленумом ЦК ВКП(б) та Президією ЦВК Союзу РСР [18, с.237]. Ми не можемо впевнено стверджувати, що всі селяни не знали зовсім положень Конституції. Проте, проблема була, мабуть, у іншому: вони не знали, яким чином
можна захистити свої права. Крім того, колгоспне селянство крім
декларації нових прав отримали ще й нову образу: за своїм соціальним станом колгоспник знов залишався другорядним членом суспільства – після робітничого класу. Так, наприклад, ст.119 Конституції залишала право на щорічну обов’язкову відпустку лише робітникам та службовцям. Уряд пояснював це тим, що ще не подолана
сезонність робіт у колгоспах, яка призводила до неповної зайнятості колгоспників у зимовий час. А відповідно Примірного Статуту
сільгоспартілі від 1935 р., відпустка, що оплачувалась державою,
надавалася лише вагітним колгоспницям, та й то, на термін, менший, ніж робітницям. Крім того, ст.120 Конституції СРСР гарантувала матеріальне забезпечення старості (пенсію), а також надання
її у випадкові хвороби та втрати непрацездатності знов лише робітникам та службовцям. Колгоспники надіслали не одну тисячу пропозицій розповсюдити цю статтю і на них, але зміни були прийняті
лише у 1964 р. [2, с.239-242].
Таким чином, викорінення національної та особистої гідності українського селянства відбувалося шляхом декларації ніби
то прав колгоспного селянства, яке регулювалося Приблизним
статутом сільськогосподарської артілі 1935 р., Конституцією 1936
р., місцевими колгоспними статутами. Метою створення цих документів було регулювання практично всіх галузей суспільного
та господарського життя колгоспників. Але місцеве керівництво,
представники органів місцевої влади часто навіть більше (ніж
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Закон і Статут) визначали реалії життя окремого селянина. Тож,
верховенство закону в радянській державі було реально фактом
другорядним, бо не захист прав населення був їх метою. На сучасному етапі розвитку української держави верховенство права
та закону теж далеко не завжди є фактом, який захищає національну гідність українського населення. Відсутність гідного механізму реалізації прав різних груп населення завжди приводить
до дестабілізації державного життя та росту недовіри населення
до свого уряду. Жахливий досвід минулого має зупинити політику влади щодо дискримінації прав своїх громадян, якщо ми прагнемо мати незалежну правову національну державу – Україну.
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3. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
І СВІТУ
ББК 63.3 (4 Рос = 411.4)

Спартак АЛЕКСАНДРОВ,
кандидат педагогічних наук, старший психологінспектор
Краснодарської академії МВС Росії

ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ І ПРОЦЕСИ,
ЩО СФОРМУВАЛИ «ЯДРО» БЕЗДОМНОГО
І УБОГОГО НАСЕЛЕННЯ КУБАНІ В КІНЦІ XVIII ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIX ст.
На Кубані, ще до переселення Чорноморського козачого
війська, знаходилася значна кількість «різного роду бурлак». Вони бродяжили і займалися різними «дрібними промислами». М.
Гулик під час «огляду кубанської сторони» нарахував більше 2
тисяч таких людей. З них 114 чоловік відразу записалися в козаки [1].
На першому етапі становлення козацтва на Кубані виникали
групи і співтовариства незаможних бездомних, що існували безпосередньо в козацькому середовищі.
Цей процес був зумовлений цілим рядом причин. Основні з
них: 1) неорганізоване переселення великої маси людей; 2) відсутність у багатьох переселенців сім’ї і господарства; 3) проблеми облаштування на нових кубанських землях (складність спорудження житла, нестача їжі і якісної води, корму тощо).
Окрему групу, що входила до складу новоприбулих на Кубані, склали представники «Чорноморської команди козаків». Ця
«команда» була сформована в Хаджибеї (Одесі) на основі наказу генерала-фельдмаршала П. О. Румянцева. Він розпорядився
зібрати всіх чорноморських козаків і визначити їх веслярами на
флот віце-адмірала Де-Рібаса [2]. Загальна чисельність команди
до початку 1795 р. становила 1123 людини. Частина козаків померла від важких робіт, частина втекла, деякі залишилися жити в
одеському передмісті.
У 1797 р. «Чорноморську команду» офіційно скасували. У
жовтні того ж року 247 козаків команди досягли Кубані [3]. У
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окремих джерелах згадується про тисячу козаків команди, що
перебралися на Кубань. Однак Б. Е. Фролов вважає цю цифру
перебільшеною [4].
Перепис 1800 р. зареєстрував в Чорноморії 23 474 чоловіка і 9 135 жінок. Крім того, була зроблена кількісна градація
окремих категорій жителів: придатних до служби - 15 573 людини; «малоліток» - 5 415, поважного віку (старих) - 2 446
чоловік [5]. Разом з тим, необхідно пам’ятати, що будь-яка
статистика відносно Чорноморського козачого війська значною
мірою відносна - велика кількість козаків постійно знаходилася
в легальних і нелегальних відлучках, на лікуванні, на
заробітках, у відпустках, «в бігах» і т. п. За додатковим переписом, здійсненим за наказом генерала І. І. Міхельсона, крім
вказаних соціальних груп так само було зареєстровано більше
2 тисяч бездомних [6].
«Волонтерські команди», що склали ядро Чорноморського
війська, спочатку комплектувалися з козаків Запорозької Січі.
Примітно, що В.Голобуцький розподілив всіх запорожців на наступні
групи:
1) старшини; 2) заможні козаки; 3) козаки середнього достатку; 4)
запорізька біднота [7].
У контексті нашого дослідження викликає інтерес остання
категорія, представлена пізніше в Чорноморському війську, - повністю незаможні козаки, «сірома», що складалася з бездомних
бурлак. У складі козацького війська було і велике число біглих
(кріпосних, дезертирів, злочинців), що прагнули стати козаками,
легалізувати своє положення і продовжити бродяжництво.
Як наслідок, 23 липня 1798 р. Сенат видав указ, що передбачав всіх чорноморських козаків, «которые не находятся при
своем месте и, отбывая от службы, шатаются праздно по разным местам», записувати в “подушный оклад”, відчужувати від
служби і привілеїв і в козаки вже ніколи не приймати [8].
Криза кріпосного господарства, що позначилася на початку
XIX ст., збільшувала число втеч кріпосних селян від поміщиків.
Багато з них прагнули сховатися на Кубані. Втеча кріпаків продовжувалася протягом усього передреформного періоду.
Царський уряд по відношенню до біглих на Кубані проводив
подвійну політику. З одного боку, він переслідував їх, виражаючи
інтереси панів-кріпосників центральних губерній Росії. З іншого,
він був зацікавлений у збільшенні козачого населення на південних рубежах Імперії, яке несло службу по охороні кордонів, па198

ралельно освоюючи приєднані території.
У прийомі збіглих була зацікавлена і козача старшина. Приймаючи і записуючи їх в козачий стан, вона отримувала можливість експлуатації цієї категорії населення.
У зв’язку з цим військовий отаман Т.Котляревський клопотався перед Павлом I про дозвіл зараховувати в Чорноморське
козаче військо всіх «бурлак», що втекли на Кубань з Волги і
України до ревізії 1795 року. Необхідність їх легалізації у війську
він пояснював тим, що колишні збіглі і бурлаки могли б працювати на риболовецьких заводах, а також нести прикордонну службу.
Це прохання монарх задовольнив і рескриптом від 6 березня 1799 року наказав прирахувати в козаки «являющихся к вам
бродяг». Ця постанова відкрила широкі можливості для зарахування в Чорноморське військо втікачів [9].
Незабаром після цього, 21 серпня 1799 року вже було дано
конкретний і законодавчо затверджений дозвіл на «причесление
в войско Черноморских казаков бродяг из польских, малороссийских и бывшего Запорожья людей…» [10]. Цей документ не
передбачав можливості офіційної легалізації «бродяг» з Росії.
Інтереси великоросійських власників кріпосних формально
зберігалися.
Таким чином, принципи комплектування Чорноморського
козачого війська спочатку дозволяли «записуватися в козаки»
представникам «соціального дна», декласованим шарам суспільства, маргінальним елементам. Як результат, багато хто з подібних людей, отримавши документи, зброю і одяг, переховувався, продовжуючи бродяжити і займатися кримінальними діяннями. Військовий уряд Чорноморії, розуміючи їх небезпеку, вважав
їх «більш шкідливими для суспільства, ніж корисними» [11]. З
цього приводу Ф.Щербина категорично відмічав: «Крадіжка, бродяжництво… проходить червоною ниткою через всю історію чорноморського козацтва» [12].
Іншою важливою причиною, що викликала бродяжництво,
жебрацтво і бездомність певної частини козаків Чорноморського війська, був їх надто важкий матеріальний стан. «Сіроми»
(самотніх незаможних людей) було у війську досить багато. За
даними В.Голобуцького, в 1800 році їх нараховувалося в Чорноморії до 10 тисяч чоловік [13]. Можливо ці цифри дещо перебільшені. Разом з тим, вони свідчать про досить велике представництво у війську убогого бездомного населення.
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У контексті нашого дослідження цікавою є і наступна інформація. За деякими даними, до 1832 року число всіх «бродяг» в
Кавказькому лінійному війську (частина якого згодом увійшла до
Кубанського козачого війська) перевищила 10 тисяч чоловік. У
зв’язку з цим Сенат указом від 13 березня 1833 року розпорядився припинити прийом бурлак у це військо, а виявлених здавати
в рекрути або посилати у військово-робочі і арештантські роти
[14]. З середини XIX ст. Кубань стала одним з центрів міграційних процесів в Російській імперії, які посилювалися в роки неврожаїв. Число незаможних росло внаслідок постійного притоку
жебраків з голодуючих губерній, «іногородніх» і осіб, що прибували в область на заробітки. Як наслідок, велика кількість новоприбулих ставали потенційними бездомними.
Крім цього, «бездомний елемент» на Кубані перманентно
поповнювався незначною кількістю осіб, що звільнилися з місць
ув’язнення.
З другої половини XIX ст. основна маса убогого і бездомного населення Кубані збільшувалася за рахунок іногородніх. Вони
вважалися найбільш безправною частиною кубанського населення і несли основний тягар податків і повинностей.
Офіційно всі іногородні ділилися на дві категорії: ті, що мали
місце проживання, і ті, що його не мали. Іногородні, що придбали
в містах, станицях і хуторах області садибу, отримували статус
осідлості. Ті, що не мали цього статусу, жили на квартирах, займалися роботою по найму або випадковими зарабітками. Їх називали «сторонніми» або «квартирантами». За даними
Л.Македонова, до кінця XIX ст. по Кубанській області сімей таких
квартирантів стало понад 130 тисяч, що склало біля 40 % від загального числа іногородніх на Кубані [15]. Соціально-економічне
становище вказаної групи було дуже важким. Вони поповнювали
армію жебраків і бездомних в області.
У 80-х рр. XIX ст. на Кубань щорічно прибувало на заробітки біля 100-150 тис. чоловік. Начальник Чорноморського
округу пояснював загострення криміногенної ситуації на Кубані
збільшенням «іногороднього бродячого населення, що
прибувало на тимчасові заробітки» [16].
Ситуація з прийшлим населенням залишалася складною.
Це підтверджується звітом губернатора Чорноморської губернії:
«… наплыв таких жителей является нежелательным не только
потому, что они отбивают заработок у местного рабочего населения, но и еще более потому, что, оставаясь беспочвенным
бродячим элементом, нередко не находящим ожидаемого зара200

ботка, подобные лица впадают в распутную и преступную
жизнь…» [17].
Російські соціальні історики кінця XIX ст. справедливо зазначали, що для ефективної профілактики і боротьби з жебрацтвом і бродяжництвом було потрібне активне розгортання аграрної реформи, зміна трудового законодавства (у бік його лібералізації), розвиток страхування робітників і селян [18].
До кінця XIX ст. притік іногородніх на Кубань став менш значним. Соціальна структура регіону не зазнавала істотних змін.
У той же час на початку XX ст. в Російській імперії наростала соціальна напруженість. Відчувалася вона і в Кубанській області. Матеріальне становище населення було нестабільним.
Продовжувало збільшуватися число іногородніх поселенців, що
не мали права осідлості. З 1900 по 1914 рік їх кількість в області
зросла вдвічі, досягши 574, 9 тисяч чоловік [19]. Вони продовжували становити найбільш знедолену частину населення.
Не меншав і притік на Кубань сезонних робітників, що збільшували маргінальний шар кубанського соціуму. У основному
вони прибували з центральних губерній Росії. Наприклад, тільки через станцію Тихорецьку, де вони реєструвалися, щорічно
прибувало від 75 до 130 тис. чоловік. У 1902 році, за даними
отаманів відділів, у Кубанську область на літні заробітки офіційно прибуло більше 90 тис. чоловік [20].
Дані того часу по кількості жебраків і бездомних в кубанській
столиці вельми сумні. За інформацією «Кубанских областных
ведомостей», в катеринодарських нічліжках в 1900 році було зареєстровано 110 тисяч відвідувань. У 1901 році їх було вже 134
тисячі [21].
За відомостями катеринодарського поліцмейстера, в 1902
році понад 90 тис. чоловік потребувало постійного або тимчасового нічлігу [22]. Кількість незаможних в Катеринодарі постійно
збільшувалося: «Нищих на улице такая масса, что пройти даже
одного квартала нельзя, чтобы не видеть пяти просящих» [23].
Кількісні дані про наявність офіційно зареєстрованих жебраків в адміністративно-територіальних утвореннях Кубанського
козачого війська ілюструє наступна таблиця.
Таблиця. Кількість жебракуючих у відділах Кубанського козачого війська, 1907 р. (за даними Л.Оспіщевої, 2003 р.) (24).
№
Відділи
Жебракуючі
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п/п

1.
2.
3.

Усього

Чоловіків

Жінок

235

151

84

На кожні 10
тис. жителів
9

250

148

102

11

385

235

150

14

війська

Катеринодарський
Баталпашинський
Єйський

4.
5.
6.
7.
8.

Кавказький
287
189
98
11
Лабінський
471
285
186
15
Майкопський
324
194
130
11
Темрюкський
295
190
105
8
Загалом
2247
1392
855
11
Потрібно зазначити, що наведені дані дуже занижені. Офіційний статус жебрака отримати було досить складно. Реальне
число жебраків було суттєво більшим.
Загалом, дослідники дорадянського періоду основними причинами жебрацтва і бродяжництва в суспільстві визначили: 1)
особистісні (пияцтво, низький освітній рівень тощо); 2) соціальні
(масове зубожіння населення, втрата працездатності, недостатньо ефективна соціальна підтримка держави) [25].
За відгуками «начальників губерній і областей», в Росії існували побутові, етнографічні і психологічні причини крайніх
форм маргінальності [26]. На основі великого емпіричного досвіду авторитетний дореволюційний дослідник народного життя
Е. Д. Максимов в 1901 році згрупував причини жебрацтва і
пов’язаних з ним явищ таким чином: 1) індивідуальні; 2) сімейні; 3) соціальні; 4) ситуативно-стихійні [27].
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Олена БІКЛА,
старший викладач кафедри соціальних дисциплін
Донецького інституту соціальної освіти
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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ У ВІДНОСИНАХ
МІЖ МАРОККО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
У статті розглянуто ключові проблеми, які наразі існують між Марокко та Європейським Союзом у контексті процесу інтеґрації цієї африканської країни до структур ЄС. Труднощі у взаємовідносинах пов’язані, насамперед, із негараздами
у народному господарстві, нерозвиненістю соціального сектору, із приватним сектором Марокко тощо, які стають перепоною на шляху до інтеґрації. Європейський Союз виділяє кошти
для свого асоційованого члена на подолання цих проблем, а
також на політичну структурну реорганізацію. В свою чергу
така допомога є засобом тиску на марокканську владу.
Поряд із цим існує проблема марокканських нелегалів, проблема розмежування зон вилову риби у водах, що знаходяться
під юрисдикцією Марокко. Ці труднощі серйозно впливають на
політичні контакти між Королівством та європейськими країнами.
Ключові слова: Марокко, Європейський Союз, інтеґрація,
асоційований член, співробітництво, допомога, народне господарство, риболовство, нелегальна міграція, угоди.
Питання про можливе членство України поряд із Туреччиною та Марокко в ЄС останнім часом стало предметом пожвавлених дискусій та моніторингів.
Інтерес до цієї проблеми не є випадковим, оскільки Україну
та Марокко об’єднує те, що вони є прикордонними для Європейського Союзу країнами. Наразі ЄС працює над розробкою узагальненої стратегії по відношенню до такого роду країн. Результатом опитування, яке було проведено на замовлення Yalta
European Straregy стосовно України, Туреччини, Марокко і Росії
як потенційних претендентів на членство у ЄС, Україна знаходиться попереду Туреччини у рейтингу, і це виглядає більш важливим аргументом, ніж випередження Марокко та Росії, які не
перебувають у процесі вступу до ЄС. Україна “виграє” змагання
за визнання своїх європерспектив у неєвропейських або частково європейських країн: Росія та Туреччина - євразійські країни, а
Марокко - африканська. Організатори опитування, очевидно, сві204

домо не розширювали порівняльну базу за рахунок країн Європи, що не є членами ЄС - Хорватії, Румунії, Болгарії, Сербії, Македонії. Порівняння із ними, можливо, було б не на користь Україні [1].
Цікавість до марокканської проблематики актуалізує і факт
членства Марокко у ВТО, установче засідання якого сталося в
Марракеші у 1994 р. Україна активно намагається вступити в цю
організацію, і Марокко підтримує її в цьому.
Цікавим виявляється і той факт, що в Україні (у період з вересня 2004 р.) і в Марокко (в період 1987-1991 років) був один
куратор - голова представництва Європейської комісії Ієн Боуг.
Відомо також, що Марокко - поки що єдиний приклад в історії, коли заявка на членство у Євросоюзі була відхилена. Ієн Боуг
прокоментував цей випадок так, что Марокко не є європейською
країною, що відносини між ЄС та Марокко ніколи не були достатньо близькими і на той момент вона не відповідала визначеним
критеріям [2].
На відміну від України, Королівство Марокко з листопада
1995 р. все ж таки є асоційованим членом Європейського Союзу,
що дозволило цій країні істотно розширити форми співробітництва і створити основу для проведення економічного і політичного
діалогу із європейськими країнами. На сучасному етапі співробітництво Марокко - ЄС є важливим зовнішньоекономічним напрямком для обох сторін, хоча раніше між Марокко і ЄС вже було
підписано декілька договорів про співпрацю: перший договір
1969 р., другий - 1976-го і третій - 1986 р.
Серйозним результатом інтеграції Марокко у європейські
структури стала активізація діяльності в Марокко європейського капіталу. Марокканські підприємці і фермери були незадоволені деякими пунктами укладених угод у рамках програми для
асоційованого члена. Процес приватизації призвів до зростання безробіття, особливо - серед дипломованих фахівців, а також до численних страйків. Безробіття серед міського населення Марокко в 1999 р. досягло 22% економічно активного населення. Це найвищий рівень за всю історію незалежного Марокко [3].
Проте фахівці пов’язують це, перш за все, із великими труднощами розвитку національного господарства, із нерозвиненістю соціальної сфери, недостатньою диверсифікованістю галузе205

вої структури національної економіки, із початком проведення
фінансових реформ у середині 90-х рр. і з частими засухами.
ЄС, враховуючи таку ситуацію, надає Марокко істотну допомогу, спрямовану на фінансування робіт із реконструкції та
модернізації приватного сектору [4].
Європейська комісія надала гуманітарну допомогу потерпілим у результаті землетрусу в Марокко, яка склала 975 тис. євро
(через землетрус в Марокко - загиблих 600 людей, 2 тис. людей
поранено, без притулку лишилися 30 тис. мешканців країни) [5].
На марокканську політичну “структурну реорганізацію (зокрема, введення двопалатного парламенту) ЄС виділив 120 мільйонів ЕКЮ, пов’язавши цю допомогу із створенням торговельноекономічної співпраці Марокко - ЄС [6].
З іншого боку, деякі країни Євросоюзу, такі, як Іспанія (для
якої проблема марокканських нелегалів особливо актуальна),
маніпулюють наданням допомоги для вирішення деяких своїх
проблем. Наприклад, ці проблеми пов’язані з нелегальною еміграцією марокканських громадян на територію країн ЄС. Мета
такої маніпуляції - примусити марокканську владу вжити дієві
заходи для вирішення проблеми нелегальних мігрантів [7]. Необхідно сказати, що у самому ЄС довгий час була відсутня єдина точка зору на цю проблему, тому прохання Іспанії підписати
між ЄС і Марокко договір, який би зобов’язав беззаперечно
приймати назад усіх марокканських іммігрантів, що опинилися
на території Іспанії без відповідних документів і затриманих іспанськими властями, довго залишали без відповіді. Лише в період головування в Європейському Союзі Великобританії із липня 2005 р. пріоритетною стала боротьба із нелегальною міграцією (реадмісією).
При цьому не слід скидати із рахунків чинник жорсткої конкуренції між Марокко і країнами Євросоюзу. Проблемою такого
роду взаємостосунків є риболовецька: щодо розмежування зон
рибальства, про розвантаження риби західноєвропейськими суднами у марокканських портах, щодо норми вилову риби, восьминогів і креветок для риболовецьких суден [8]. Головними конкурентами в цій сфері для Марокко традиційно вважаються Іспанія і Франція.
28 липня 2005 р. у Брюсселі між Марокко та Євросоюзом
було підписано угоду про морське рибальство. ЄС робив
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спроби підписати цей документ протягом шести років після того, як в 1999 р. закінчився термін дії попередньої угоди (13 листопада 1995 р.), а марокканська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру поновлювати угоду в її колишній редакції під приводом різкого зменшення запасів рибопродуктів в
своїй економічній зоні. Такі країни, як Данія, а також Італія
після закінчення дії цього договору у вересні 1999 р. на
засіданні Групи зовнішньої політики ЄС блокували рішення
про продовження договору про рибний вилов у Марокко. Ці
країни вимагали від Європейської комісії гарантії того, що
продовження угод з Рабатом обійдеться Євросоюзу не більше
ніж в 125 млн. євро. Щорічно Брюссель виділяє 280 млн. євро
на продовження рибопромислових угод із третіми країнами
(РБК). У результаті через шість років прийшли до угоди, що
для ЄС така послуга обійдеться в 144 млн.евро.
Нову угоду буде введено в дію 1 березня 2006 р. на чотири
роки. До зони вилову належить й акваторія уздовж Атлантичного
узбережжя, яка знаходиться під юрисдикцією Марокко, тобто до
вод, що омивають західносахарські провінції.
Згідно з угодою, право на вилов марокканських морепродуктів отримають 119 європейських суден (до 1999 р. їх було 600).
Зокрема, їм дозволено щорічно виловлювати 60 тис. т цінних
прибережних порід морепродуктів (анчоусів, сардин). Європейцям заборонено вести лов креветок і кальмарів (на які зараз в
світі існує величезний споживацький попит!). Більшість суден
прийде в марокканську економічну зону із Іспанії і Португалії. В
ній також з’являться судна з Німеччини, Франції, Греції, Ірландії,
Італії, Литви, Латвії, Голландії і Польщі. За право вилову ЄС щорічно платитиме Марокко 144 млн. євро (до 1999 р. платили 500
млн.). На кожному з європейських суден повинно працювати певне число марокканських рибаків.
Першим на підписання угоди між Марокко і ЄС відреагував
Народний фронт за звільнення Західної Сахари - ПОЛІСАРІО.
Його представник попередив європейців, що цей документ не
“має ніякої легальної основи” [9].
Прибережні води Марокко багаті рибою, і Євросоюз не хотів
би відмовлятися від цієї зони лову. Все більша кількість іспанських і португальських риболовецьких суден просить дозвіл на вилов риби в Марокко. Рабат, у свою чергу, обмежує доступ у свої
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територіальні води іноземним рибалкам, оскільки через конкуренцію багато марокканців можуть втратити роботу [10].Угода,
укладена між Марокко і ЄС у жовтні 2003 р., передбачає можливість поставок із ЄС за зниженими ставками ввізних мит і великі
обсяги тарифних квот на такі продукти, як м’ясо птаха й інші продукти птахівництва, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, рис і деякі види
фруктів і овочів. Проте обсяг квоти на пшеницю може змінюватися залежно від врожаю в Марокко, який, у свою чергу, залежить
від кількості опадів. Імпортна квота на пшеницю складає зазвичай від 400 тис. т до 1,06 млн. т на рік залежно від обсягу врожаю м’якої пшениці в Марокко. Відзначимо, що укладена торговельна угода між Марокко і ЄС є результатом трирічних переговорів. Початок переговорів відносно наступного кроку з лібералізації торгівлі між ЄС і Марокко обома сторонами запланований
на 2007 р. [11].
В 1999 р. королівство поновило переговори з ЄС із питання
торгівлі деякими видами сільськогосподарської продукції. Марокко має квоти на поставку в ЄС 150 тис. т томатів, 410 тис. т цитрусових і 5 тис. т зрізаних квітів. За цими позиціями Марокко постійно “воює” із своїм головним конкурентом - Іспанією, яка має
великі квоти і до того ж є головним бенефіціантом вищезгаданої
угоди про рибальство між Марокко та ЄС, оскільки понад 95%
ліцензій отримала саме вона. Тепер Марокко має намір вжити
заходи по збільшенню квот на вказані вище види сільськогосподарської продукції.
На думку експертів французького МЕДЕФ, найперспективнішими секторами марокканської економіки є АПК, видобування і
переробка фосфатів, легка промисловість, туристична індустрія
[12].
Оскільки з 1 березня 1999 р. договір з ЄС, згідно якому Марокко стало його асоційованим членом, набув чинності, планується
до
2010 р. створити єдину митну зону.Політичні контакти між країнами ЄС і Марокко також не завжди були рівними, що, безумовно, відбилося на економічних угодах і конкурентній боротьбі.
Останній політичний конфлікт відбувся через острів Перехіль. Голова Європейського Союзу Романо Проді у телефонній
розмові із прем’єр-міністром Марокко Абдеррахманом Юсуфі
висловив глибоку заклопотаність інцидентом на острові Пере208

хіль, заявивши, що цей випадок може мати негативні наслідки
для відносин між ЄС та Марокко. Таким чином ЄС висловив повну солідарність із Іспанією.
Разом з тим керівництво НАТО заявило, що не збирається
втручатися у цю суперечку на підставі статті п’ятої Статуту альянсу, яка приписує надавати допомогу країні-члену НАТО, якщо
на неї здійснено напад ззовні. На думку керівництва НАТО, у
даному випадку йдеться про проблему, пов’язану із двосторонніми відносинами Іспанії й Марокко.
Один з конфліктів (кінець 1995-1996 рр.), скоріше навіть
скандалів, відбувся через ввезення в європейські країни гашишу з території Марокко [13]. Повідомлення французької газети
Le Mond про причетність до цієї справи близьких до короля
людей незабаром було спростовано.
Важливою для внутрішнього марокканського національного
“Я” є участь Європейського Союзу у вирішенні актуального для
Марокко західносахарського конфлікту. І хоча формально Європейський парламент нерідко погрожує непідписанням євромарокканських договорів, вимагаючи від Рабату поваги до прав
людини і виконання рішень ООН по Західній Сахарі, всі дебати із
ратифікації угод і договорів відносно ЄС співвідносяться із тиском опозиції лівих і екологів. Тим самим вони лобіюють власні
інтереси й інтереси певних ділових європейських кіл. Ці групи
вважають, що світова спільнота повинна вимагати від Марокко
прямого відкритого діалогу із ПОЛІСАРІО в обмін на ту або іншу
вигідну для Марокко угоду. Таким чином, головному опоненту
Рабату, сахарському “президенту” М.Абдельазізу, вдається заручитися необхідною підтримкою низки європейських країн, а
також добитися ухвалення Європейським парламентом резолюцій антимарокканської спрямованості із західносахарського питання.
Безумовно, розвиток відносин кожної магрибської країни із
кожним асоційованим членом ЄС (особливо якщо він - середземноморська держава) співзвучно із внутрішньомагрибськими і
внутрішньоєвропейськими
економічними
і
політичними
відносинами.
Розвиток взаємостосунків між Марокко і Європейським Союзом сприяє зміцненню основ економічного і політичного співробітництва, що, в свою чергу, не тільки поглиблює можливості європейської і середземноморської інтеграції, але й забезпечує
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регіональну безпеку. Марокко у котрий раз переживає європеїзацію і знаходиться на шляху розвитку національної економіки, а
отже, посилення зовнішньополітичних позицій. Інша сторона медалі - труднощі у вирішенні внутрішніх проблем країни і небажання громадян терпляче чекати кращих часів.
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НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ.
В конце XIX - начале ХХ вв. общественно-культурная жизнь
Кубанской области, южной окраины Российской империи, была
довольно активной. Десятки обществ действовали не только в
Екатеринодаре, других городах, но и в станицах области. Особый интерес представляет изучение процесса организации и
проведения народных чтений на Юге России. Культурнопросветительной проблематике были посвящены работы В.П.
Громова, В.И. Лях, А.Н. Еремеевой и др. [1].
В 1890-е гг. педагогический персонал Кубанского Мариинского женского училища в Екатеринодаре выступил с инициативой устроения народных чтений «как способа внесения в среду
простого люда света науки и веры». В мае 1890 г. преподаватели училища доложили начальнику Кубанской области и наказному атаману Кубанского казачьего войска Г.А. Леонову о выработке четкой программы по проведению народных чтений с “использованием волшебного фонаря и картин”. 9 июля 1890 г. было получено разрешение на организацию чтений от имени попечителя Кавказского учебного округа. После официального разрешения инициаторы столкнулись с проблемой финансирования
и поиска места проведения занятий. Предполагалось устраивать
лекции в зале городской Думы, но в силу объективных причин
данное решение было отклонено. Организаторы получили кредит в 50 руб. из городского бюджета. Средства были израсходованы на изготовление объявлений в типографии и необходимые
приспособления. В декабре 1890 г. дополнительную сумму собрали чиновники областного правления и неизвестные благотво211

рители.
Первое воскресное чтение для народа, на котором присутствовало 74 человека, состоялось 2 декабря 1890 г. в зале
съезда мировых судей. В работе чтений принял участие старший помощник наказного атамана В.А. Яцкевич. Во время открытия законоучитель училища протоиерей И. Эрастов торжественно отслужил молебен. Затем перед слушателями была
зачитана брошюра «Двенадцатый год» [2]. 9 декабря состоялось второе народное чтение, на котором присутствовало около 150 человек. С этого времени обнаружилась нехватка помещения, теснота и неудобства во время проведения слушаний. Всего прошли чтения со следующей тематикой и количеством слушателей: «Архангельский край» (172 человека), о М.В.
Ломоносове (300), «Кавказ и Закавказье» (376), «Тарас Бульба» (206), «Белоруссия» (311), «Севастопольцы» (320), «Соловецкий монастырь» (326), о А.В. Суворове (392), «Путешествие
в Св. землю» (74), «О посте и Страстной седьмице» (39). В
среднем на каждое из двенадцати чтений приходилось по 228
слушателей. Особый интерес вызывали лекции с иллюстрацией и сопровождением наглядных пособий, картин. Успех мероприятия зависел от уровня подготовки и техники чтения лектора. Несмотря на некоторые сложности, педагогический коллектив Кубанского Мариинского училища стремился выполнить
основные требования плана проведения народных чтений, «не
сводя их на ступень простого праздничного времяпрепровождения».
Имеются другие данные о времени открытия народных
чтений на Кубани [3]. Указана дата 10 ноября 1891 г., когда
впервые состоялись народные чтения в зале съезда мировых
судей. Культурная программа сопровождалась пением хора
Екатеринодарской военно-фельдшерской школы под управлением воспитателя С.И. Янченко. Всего осенью - зимой было
проведено 18 чтений (последнее прошло 22 марта 1892 г.), которые посетило 2839 человек [4]. Следует отметить, что большей популярностью у слушателей пользовались лекции исторической, литературно-бытовой и художественной тематики,
чем естественно-научной.
Основной контингент слушателей составляли рабочие,
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учащиеся учебных заведений и местная интеллигенция. Первое время народные чтения проводились на добровольные
пожертвования. Так, на их устройство зимой 1890-1891 гг. чиновники Кубанского областного правления собрали около 100
руб. Кроме того, перед началом лекций среди присутствующих
распространялись бесплатно или продавались брошюры и книги. С 1892 г. стали взимать небольшую плату за вход - по 3 копейки [5].
Большой вклад в организацию чтений внесли педагоги Кубанского Мариинского женского училища и Екатеринодарской
городской женской гимназии: С.И. Калайтан, И.С. Нордега, Ф.С.
Полторацкий, А.А. Поляков, Ф.К. Зарецкий, М.И. Поночовный,
Я.Г. Семенцов, П.Н. Крыжановский, законоучители В.Н. Беляков
и А. Белановский.
В 1890-е гг. были учреждены комиссии по проведению народных чтений в Майкопе, Анапе, Новороссийске и Темрюке.
Особым ораторским искусством отличились в 1897 г. церковнослужители Ейского Михайло-Архангельского собора А. Белозоров, Н. Никольский, Н. Федотов, Г. Лекторский и преподаватели
Александровского городского училища Л. Сакварелидзе, П. Суворов, П. Горбанев и др. [6].
В ноябре 1894 г. обсуждалась идея учреждения в Новороссийске «Общества для устройства народных чтений» с бесплатной библиотекой и продажей книг для простых людей. Предполагалось расположить общественную организацию в помещении
Владикавказской железной дороги или акционерного общества
«Русский стандарт». Но инициатива учредителей была отклонена: общество не имело финансовых источников для успешного
существования [7].
После внесения дополнений в положение о народных
чтениях (в 1901 г.) врачи и служащие правительственных учреждений получили разрешение на устройство и чтение лекций. С этого времени значительное число народных чтений
организовало Кубанское медицинское общество.
В начале ХХ в. народные чтения активно проводились в
станицах области. Предварительно устроители обращались с
заявлениями в областное правление. Лекции можно было устраивать только после получения разрешения от начальника Ку213

банской области. Так, имеются сведения о подготовке в 1907 г.
чтений
в
Новодеревянковском, Екатериновском, НовоДмитриевском станичных и Григорьевском слободском училищах [8]. На следующий год местные учителя организовали чтения в станицах Староминской, Каневской, Камышеватской и Должанской Кубанской области [9].
Таким образом, народные чтения в период с 1890-го по
1910-й гг. имели важное воспитательно-образовательное значение. Они стали одной из форм осуществления и воплощения
культурной программы местной интеллигенции Кубани.
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Искусствоведы при атрибуции художественных произведений проводят анализ иконографии по данной теме, сюжету и
составляют «генеалогическое древо» родственных изображений. Применение подобной методики к произведениям народного декоративно-прикладного искусства позволяет выявить и
классифицировать круг орнаментальных мотивов, общее и
особенное в стилистике изображения, определить этнических
носителей той или иной культурной традиции.
Произведения народного декоративно-прикладного искусства,
хранящиеся
в
фондах
краеведческих
музеев
Краснодарского края, в массе своей атрибутированы только
частично. В аннотациях имеется описание вида, размера,
материала, композиции произведения, но отсутствуют описания
места, времени, обстоятельств создания художественного
произведения, сведения о мастере-изготовителе, в том числе и
о его этнической принадлежности. В ряде случаев такие
сведения носят фрагментарный и весьма опосредованный
характер. В связи с этим исследователь, как эксперт, использует
традиционные методические приемы атрибуции, которые,
помимо
историко-архивных
изысканий,
включают:
сравнительный анализ формы, композиции, технических
приемов исполнения с целью сопоставления аналогичных
примеров. Иногда главными остаются традиционные приемы
«знаточества»,
Помимо атрибуции,
верного глаза
анализ
и «художнической
иконографии орнаментальных
интуиции».
мотивов приобретает особую актуальность в контексте изучения
специфики «вернакулярного стиля» произведений народного декоративно-прикладного искусства. Из всего разнообразия проявлений материальной и духовой культуры этноса одним из самых
ярких, наглядных является орнамент. При его изучении наиболее
информативными признаны такие характеристики, как технические приемы исполнения, состав и особенности мотивов, композиционные приемы [1, с. 33]. Главной анализируемой единицей является мотив - «повторяющаяся часть орнамента» [1, с. 42]. Мотив рассматривают через элементы и композицию. Имеется опыт
создания специального языка для характеристики различных аспектов орнамента; предпринимаются попытки выявления элементов мотива и структурообразующих принципов [2, с. 61].
Геометрические символы в виду их архетипичности, устой215

чивости, общности для большинства этнических культур, а также
по причине небольшого удельного веса их в орнаментике кубанского народного текстиля не могут являться в рассматриваемый
период индикаторами «этничности». В рассматриваемый период
красно-черная вышивка крестом практически повсеместно вытеснила традиционные швы, художественно-образный строй, колористическую гамму народной вышивки, нивелировав ее национальное своеобразие.
В кубанской рушниковой вышивке, также как и в украинской,
центральное место занимают фитоморфные и растительноорнитоморфные мотивы. Часто встречается мотив вазона, ставший одним из центральных в украинском народном искусстве
[3]. По мнению К.С. Шероцкого, этот мотив представляет собой
«несомненный прототип большинства растительных изображений», и от него, по-видимому, произошли другие орнаментальные мотивы - «вiночок», «букет», «квiтуча гiлка» и др.
При анализе украинских (полтавских, черниговских) рушников и «кубанских» с аналогичными мотивами отмечается стилистическая близость в изображении не только конфигурации вазы, но и букета. Можно говорить об иконографии мотива: высокая изящная ваза, абрис которой имеет сложную уступчатую
профилировку и крупный, довольно натуралистически трактованный пышный букет, композиция которого строится по принципу равновесия масс. Структура букета остается, как правило,
неизменной: три цветка (чаще всего розы или две розы и одна
лилия), из которых один более крупный, в окружении редких листьев, бутонов и гирлянд из полевых цветов. Украинки называют
этот вид орнамента «квiтком», «квiтками», а не вазоном [4, с.
123, 126]. «Вазон», как правило, занимает основное изобразительное поле рушника и выполняет функцию доминанты. На «периферии», по обеим сторонам от него располагаются птицы, бабочки, жуки, небольшие букеты, монограммы, женские фигурки,
в подузоре - широкая орнаментальная кайма из растительных
мотивов или «ламбрекены», сообщающие всей композиции особую торжественность и праздничность. На свадебном рушнике
из ст. Пашковской, бытовавшем в казачьей семье, изображены
три одинаковые вазы: одна вверху, по центру с симметрично
расположенными по бокам венками с инициалами жениха и невесты, и две внизу, с таким же венком между ними. На другом
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свадебном казачьем рушнике, предназначенном жениху для утирания после первой брачной ночи (ст. Новолеушковская), вышит
вазон, из которого «вырастают» огромные ветки, усеянные редкими, мелкими листьями, бутонами и цветами.
На украинских рушниках, хранящихся в фондах Геленджикского краеведческого музея, вазон включается в многорядную
структуру рушникового орнамента. Он «обрастает» изображениями голубей, сидящих на калиново-виноградных ветках, или
плывущих лебедей с поднятыми крыльями, ветками земляники,
монограммами, обрамляется сверху и снизу лентами растительного орнамента (лилиями, розами). Вышивка приобретает почти
ковровый характер, мастерицы эклектично заполняют рушниковые лакуны многочисленными мелкими разнородными деталями, почерпнутыми из разнообразных источников. Все это дополняется внизу орнаментально разработанными зигзагообразными
лентами со свисающими плодовыми или цветочными «кистями»,
стилизованными под ламбрекены. Но при этом за вазоном сохраняется функция доминанты, он выделяется размером, иногда
применяется «принцип миниатюризации», уподобления форм повторения одних и тех же элементов (в частности вазона) в разных масштабах. На одном из таких рушников, бытовавшем среди украинских переселенцев, мы видим контаминацию разнородных мотивов: вазона с растительно-антропоморфной фигурой
и перьев павлина, которые также связаны со свадебной символикой (на Полтавщине девушки вплетали в свадебный венок перья павлина). Небольшая изящная вазочка утрачивает свое доминирующее положение, основную семантическую и декоративную нагрузку выполняет крупный «павлиний букет», композиция
которого основана на билатеральной (зеркальной) симметрии.
Мотив вазона, уже с натурально трактованным лиственноцветочным наполнением, повторяется и в подузоре, но его семантическая значимость приглушается: он трактован как рядовой мотив среди «рассыпанных» по рушниковому полю многочисленных изображений птиц (голубей, уток), восьмиугольных
звезд, небольших букетов и т.д. Вся вышивка насыщена многократно усиленной свадебной символикой.
Среди «геленджикской» группы привлекает внимание своей стилистической целостностью рушник, на котором также
представлен мотив вазона, но в иной трактовке. Вазочка небо217

льших размеров, упрощенной формы с геометризированной
ножкой и лепесткообразным вместилищем и небольшим букетом является структурообразующей осью, на которую нанизывается другой вазон грушевидной формы с тонко обрисованным абрисом, едва угадываемым в окружении листьев. Развитие темы идет по вертикали с сохранением строгой симметрии.
Из второго «вазона» вытягивается тонкий стебель с симметрично отходящими от него листьями, цветами, образующими триаду, в основании которой два крупных в трехчетвертной проекции цветка и на вершине более мелкий фронтально распластанный цветок, представляющий собой два вписанных друг в
друга ромба в обрамлении небольших лепестков. Всему изображению приданы антропоморфные черты. Вокруг центрального мотива, подчинясь вертикальному ритму, нанизываясь друг
на друга, располагаются растительно-антропоморфные и скевоморфые мотивы. По обеим сторонам вазона в обрамлении
ягодных веток изображены две женские фигурки-«кариатиды»
в колоколообразных юбках и вышитых передниках. Подобно
греческим канефорам (анафорам) они несут на головах какието странной формы сосуды-вазоны или корзины, из которых
прорастают тонкие извивающиеся веточки, усеянные красными
ягодами и редкими листьями. Фигурки трактованы схематично,
одна рука у них покоится на талии, другая поднята вверх, словно поддерживает тяжелую «ношу». На верху обрамляющих
фигуры ветках стоят небольшие цветочной формы вазоны
(модификация основного мотива) с цветочными букетами и
лирообразным навершием. В основании центрального и по
сторонам маленьких вазонов расположены стилизованные
изображения подсвечников, в подузоре орнаментально трактованные «ламбрекены». Вся композиция, насыщенная благопожелательной символикой, - это торжественный гимн расцветающей и плодоносящей природе.
Другой тип вазона имеет аналоги в украинской и в южнорусской вышивке. Ваза упрощенной формы, без ножки, с выпрямленными стенками и волютообразными небольшими ручками. Из сосуда вырастает большой раскрытый цветок на длинном
прямом стебле, по бокам которого в зеркальном отражении вышиты бутоны на изгибающихся стеблях. Такие вазочки обычно
образуют метрическую композицию, построенную на равномер218

ном повторении одного и того же мотива, что приглушает его
семантическую значимость и превращает в рядовой элемент
орнамента.
Применяя при анализе орнаментальных мотивов такие категории искусствознания как «направление», «стиль», «метод», мы можем условно выделить «вазы» в стиле барокко,
классицизма, модерна. Исследователи все более осознают
правомерность и необходимость применения таких категорий к
народному искусству, при изучении которого открывается ряд
историко-культурных наслоений и заимствований [5]. В рассматриваемое время заметное влияние на народное искусство
оказывало профессиональное искусство. Вышивальщицы охотно осваивали, творчески перерабатывали мотивы официальных стилей (барокко, классицизма, ампира, модерна), вводя их
в иконографию традиционного искусства, расширяя его рамки.
Такие элементы «классических» стилей как вазы, банты, кисти,
гирлянды, декоративные карнизы и ламбрекены, меандр и
акантовый лист соседствовали рядом с натуралистически трактованными розами, васильками, маками и т.п. Некоторые мотивы имели своим источником печатные образцы, но, заимствуя, вышивальщицы всегда вносили элементы импровизации,
что проявлялось в варьировании деталей, в композиционном
решении. Вариация осуществляется многообразным преобразованием исходного инварианта. Отсюда мы встречаем в вышивке большое количество украинских «барочных» вазонов с
различными вариациями формы вазы, букета. «Классическая»
трехчастная структура композиции сменяется двухчастной: акцент делается на разработку основного мотива и периферийных участков изобразительного поля рушника, в нижнем подузоре - цветочный бордюр или чаще всего орнамент «ламбрекен» с кистями.
В кубанской рушниковой вышивке можно выделить значительный пласт орнаментальных мотивов, которые по стилистике
изображения, характеру композиции близки аналогичным мотивам на украинских рушниках. Среди них - мотив «дерева жизни»,
имеющий многоаспектную семантику. Украшенное дерево или
ветвь играли заметную роль в свадебных обрядах восточных
славян.
В украинском народном искусстве и в кубанской вышивке,
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дерево часто изображается с парносимметричными ветками, на
изгибах, на концах или на вершине которых растут крупные массивные цветы [6]. Вместо цветов нередко помещались 6-8 лепестковые розетки и крестообразные фигуры. Птицы неразрывно
связаны с деревом и включаются в структуру композиции.
На рушнике из ст. Терновской в центре узора изображено
раскидистое дерево, похожее на рябину: тонко прорисован хрупкий неровный ствол, изгибающиеся ветви с преувеличенно крупными листьями и тяжелыми гроздьями. Вокруг дерева птицы с
признаками иконографии павы и маленькие человечки, расположенные поодиночке и парами. Фигурки статичны, трактованы
условно и очень обобщенно, с ярко выраженным геометризмом
основных частей. В контрасте с жестким схематизмом фигур дерево изображено очень естественно. В верхней части кроны,
справа (с позиции зрителя) представлены рядом три фигурки,
одна из которых перевернута вниз головой. Подобный «феномен перевернутого изображения» некоторые исследователи интерпретируют как изображение мертвых [7, с. 252-253].
На черкасском рушнике представлен редуцированный вариант рассматриваемой композиции [8, илл. 153]. Дерево выступает как инвариант, сохраняется местоположение птиц, но вместо человечков изображены какие-то маленькие птички и фрагменты листвы центрального мотива. Вся композиция, включая и
подузор в виде геометризированной ломаной ветви, представляет собой простую комбинацию нескольких исходных элементов. Один и тот же мотив, включенный в другой контекст, несет
иную эмоционально-смысловую нагрузку.
Деревья вышиваются и на рушниках, связанных с похоронной обрядностью. На одном из них изображена оградка, в
центре - небольшой холм с крестом, увитым растением, похожим на плющ. В основании креста - ветки с цветами и сидящие
на них две птицы. По сторонам креста симметрично расположены два изогнутых деревца, тянущихся к кресту (символ посмертно продолжающейся жизни). Композиция сопровождается надписью: «На кресте моя любовь, под крестом моя могила». Аналогичная композиция, с такой же надписью представлена на двух рушниках из Свято-Екатерининского кафедрального собора (г. Краснодар). Над центральным узором изображены на ветках две большие птицы, тянущиеся друг к другу.
220

Над ними, крупными буквами выведено одно слово: «Вера».
На другом рушнике (г. Белореченск) рассматриваемая композиция приобретает монументальное звучание: высокий холм и
на нем, словно на пьедестале, внушительных размеров четырехконечный крест. По сторонам - два тонких, ровно стоящих
деревца с ажурной листвой; внизу - редуцированный вариант
текста: «шила под крестом моя могила». Отсутствие второстепенных подробностей, лаконизм, строгая симметрия сообщают
всей композиции оттенок суровой торжественности. Аналогичные композиции встречаются и на украинской рушниковой вышивке [8, с. 122, 150]. В. Щербакивский отмечал, что «на рушнике, предназначенном для похоронных процессий, был вышит
крест с различными дополнениями» [9, с. 164-165].
На некоторых обрядовых полотенцах вышивальщицы изображают дерево жизни в соединении со спиралевидным завитком, усеянном точками-семенами или ростками в виде мелких
лепестков. Хрупкое ветвистое деревце нередко представлено
цветущим или плодоносящим. Этот мотив обычно размещается
вверху многорядной орнаментальной композиции, чем подчеркивается его особая значимость. «Концепция, по которой вся
жизнь
происходит
от
семени,
пишет
М. Холл, - является причиной принятия зерен различных растений в качестве эмблемы человеческого сперматозоида, а дерево при этом рассматривается как символ организованной жизни,
развертывающейся из примитивного зародыша» [10, с. 339].
С.А. Китова трактует подобные изображения как «эмбрионы».
На рушнике из ст. Динской этот мотив изображен в соединении с христианской символикой: кресты, голуби, виноград, а
дерево может рассматриваться как «символ воскрешения и воплощения, потому что, несмотря на кажущуюся смерть, оно
вновь расцветает новой зеленью каждую весну» [10, с. 340].
На другом рушнике слегка обозначенный завиток внутри
густо и беспорядочно усеян красными лепестками, которые по
мере выхода наружу организуются в веточку-росток. Мотив
превращен в рядовой, ритмично повторяющийся элемент подузора. Но тема получает дальнейшее развитие в центральной
композиции, занимающей значительную часть рушникового
пространства. Лепестки, цветки-звездочки, листья, веточки поднимаются вверх, как бы нанизываясь друг на друга. Здесь яв221

ственно звучит гимн вечно возрождающейся и обновляющейся
природе. Этому соответствует и цветовое решение: подчеркнуто доминирующая роль красного цвета при незначительном
вкраплении светло-серого.
Рассматриваемый мотив имеет своим источником украинскую вышивку [5]. Изображение дерева, произрастающего из земли, усеянной семенами, характерен для украинских рушников
начала и середины ХIХ века [11, с. 46].
В рушниковом «бестиарии» встречаются в составе трехчастной композиции (с деревцем, вазоном) или в виде одиночных
фигур изображения петухов, кур, лебедей, голубей, пав. Стилистика этих мотивов остается, как правило, неизменной. Петухи и
павы, похожие на индюков, с пышным, детально разработанным
хвостовым оперением, грациозные лебеди с тонкими изогнутыми шеями и изящно поднятыми крыльями кажутся сошедшими
со страниц альбомов Е. Доливо и М. Квитко [12]. Так, например,
трехчастная группа - лебеди по сторонам небольшого изящного
деревца образует раппорт верхнего подузора на свадебных рушниках из ст. Пашковской и Челбасской. Образ птицы очень выразителен: хорошо читается изгиб длинной шеи, лебединая
грудь, хвост и поднятое, разделенное на три части, крыло птицы. Этот же мотив при сохранении трехчастной структуры всей
композиции, практически в неизменном виде встречается и на
украинских рушниках [8, илл. 42].
В наиболее богато орнаментированных, в основном свадебных рушниках низ декорировался зубчатоподобными или кистеподобными элементами, чем достигалась не только иллюзия
утяжеленного низа, но и ощущение праздничной торжественности. Эти элементы по характеру трактовки напоминают ламбрекен - орнамент, имитирующий вырезанный зубцами и украшенный кистями занавес. Он появился в декоре французского барокко в конце ХVII века [13, с. 65]. Орнаменты - ламбрекен и бахрома с кистями (бантами) получили распространение в западноевропейском прикладном искусстве ХVIII - ХIХ веков.
На Кубань традиция украшения рушников кистеподобными
элементами пришла, по-видимому, с Украины, где широко применялся барочный орнамент. При сравнении украинских рушников и изготовленных местными мастерицами выявляется несомненная стилистическая близость изображений. Это, как правило,
222

волнообразная (реже зигзагообразная) бахрома с двумя рядами
кистей на тонких шнурах. Орнамент широко представлен не только в украинской вышивке, но и ткачестве [14].
Реминисценцией классицизма является изображение на
свадебных рушниках цветочных гирлянд с бантами, подвешенных на лентах к декоративному карнизу с симметрично расположенными между ними двумя шнурами с кистями. Низ
рушников
декорировался
и
другими
разнообразными
элементами, образовывавшими сложный, подчас изощренный
рисунок узора. Подобная традиция в орнаментации рушников
сохранялась как в кубанской, так и в украинской вышивке и в 3040-е Необходимо
годы ХХ века.иметь в виду, что некоторые орнаментальные
мотивы приобрели интернациональный характер, «перекочевав» в народную вышивку из различных русских и иностранных
печатных изданий (последних особенно много издавалось в Германии). Нередко вышивки выполнялись по готовым печатным
узорам из специальных приложений рекламного характера с рисунками для вышивки крестом, а также из других пособий для
разных рукоделий. Так, например, трехчастная группа - птицы,
расположенные по сторонам цветущего деревца, встречается
не только в украинской и кубанской вышивке, но и в эстонской,
карельской. Этот мотив ведет свою «родословную» от орнаментального рисунка периода Ренессанса, являясь его своеобразной «редакцией». Метод цитирования вообще характерен для
периода историзма. Различные орнаментальные мотивы в стиле
«историцизма» (термин Э.В. Вундер), заимствованные из печатных изданий: короны, венки, гвоздики, лилии, бордюры из геометрических элементов со сложной разработкой узоров, готические шрифты и т.п., проникая различными путями в народную
вышивку, безусловно, «обезличивали», нивелировали ее национальные черты. Но для вышивальщиц они казались эстетически
более привлекательными, «современными». Эти узоры также
трансформировались, упрощались или наоборот насыщались
дополнительными элементами, комбинаторным способом включались в состав разнообразных орнаментальных композиций,
замещали старые мотивы, образуя посредством ассоциаций,
аллюзий, художественных тропов (метонимии, синекдохи) и стилистических фигур (гиперболы и литоты) новое семантическое
поле. Умение мастеров творчески подходить к разработке узора
приводило к тому, что одинаковые мотивы каждый раз имели
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иную интерпретацию и осмысление. Мотивы, обогащенные творческой фантазией вышивальщиц, были иногда далеки от первоисточника и в каждой местности нередко имели свою трактовку. Украинская исследовательница Л. Булгакова, основываясь
на полевом этнографическом материале, утверждает, что из
предлагаемых печатных образцов «заимствовался какой-нибудь
один мотив или элемент и компоновался свой орнамент с учетом местных традиций и эстетических вкусов» [15, с. 199].
В кубанской рушниковой вышивке часто используется тройственное членение и группировка элементов по три. В трехъярусном размещении орнаментальных мотивов отразились космогонические и мировоззренческие представления древних славян
о строении Вселенной. Но трехъярусность не является единственной и универсальной. Встречаются композиции из пяти и более орнаментальных рядов, что особенно характерно для украинских рушников. На Украине народное искусство испытывало
значительное влияние западноевропейских стилей. Это нашло
отражение в усложненности композиции, любви к пышности,
обилию и богатству декора. В кубанской вышивке эти черты не
столь ярко выражены. В композициях с многосложной орнаментальной структурой в одних случаях сохраняется принцип иерархичности, выражающийся в последовательном подчинении главному второстепенного, в других - он нарушается, уступая место
принципу равнозначности. Отсюда и разностилевое решение
орнаментальных мотивов в пределах одной композиции. Эклектичность стиля ХIХ в. отразилась и в народном искусстве. Более
того, в конце ХIХ - начале ХХ в., в связи с нараставшим процессом расслоения сельского населения и под влиянием буржуазной культуры обилие орнамента и украшений жилища становится знаком социального престижа. Отсюда тенденция к пышности, повышенной декоративности, наиболее ярко проявившаяся в
кубанском архитектурно-художественном металле - надкрылечных кованых зонтах, навесах, ставших «визитной карточкой» кубанского стиля. Вместо ламбрекенов и кистей - затейливая ажурная бахрома, свисающие по углам обвязки тяжелые кованые
цветы и бутоны, пышные розетки, извивающиеся стебли, завитки, спирали, заполняющие свободное поле фронтонов и кронштейнов. В этом нельзя не видеть проявления того духа барокко, своеобразного творческого импульса, который циклично повторяется на протяжении всей истории искусства [16, с. 109].
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К ИСТОРИИ КУБАНСКО-СОФИЙСКОГО
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
В сентябре 1914 года приказом по Военному ведомству в
Киеве была образована Первая Киевская школа подготовки прапорщиков пехоты. Школа прапорщиков была размещена на Софийской площади во дворе собора Св. Софии в здании духовного училища. Здесь она подготовила семнадцать ускоренных выпусков для фронтов Первой мировой войны. Из них три выпуска
были сделаны уже при Временном правительстве.
В начале сентября 1917 года на Софийской площади школе
был зачитан первый приказ генерала Л.Г. Корнилова (1870-1918)
о мобилизации всех вооруженных сил России для борьбы с врагами Отечества. Осенью 1917 г. школа объединяет вокруг себя
гарнизон г. Киева и другие военные учреждения [1].
В октябре 1917 г. в Киев приезжают представители казачьих войск Дона и Кубани с предложением эвакуировать училище
на Кубань, а также объединить вооруженные силы Украины и
казачества Юга России в борьбе с большевизмом. В это время
на казачьих территориях (прежде всего, на Дону) начинается
работа по созданию Добровольческой армии. Одновременно на
Кубани предпринимаются меры по формированию собственной
Кубанской армии. Вопросами создания армии Кубанского края
занимается генерал В.Г. Науменко (1883-1979). Он решал конкретные проблемы эвакуации киевской школы прапорщиков и
создания на ее основе военного училища на Кубани. В одном из
приказов Кубанского краевого правительства по военным делам
прославленный генерал писал: «Для того, чтобы быть великим
народом, для того, чтобы занимать надлежащее место в мире
среди многих других государств, надо быть сильным духом и
телом. Выразителем народной мощи является армия…» [2].
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Объединенная Первая Киевская школа прапорщиков вместе с Константиновским военным училищем покидает столицу
Украины 7 ноября 1917 г. (даты приводятся по старому стилю).
На Кубань они прибывают 13 ноября. Здесь оба военных учреждения входят в подчинение Войскового атамана Кубанского
казачьего войска и краевого правительства. Их размещают в
реквизированном для этой цели «Мон Плезир» [3].
В декабре 1917 г. приказом войскового атамана А.П. Филимонова (1870-1948) школа делает 21-й выпуск молодых офицеров, которые вливаются в общую борьбу с большевизмом. 9
февраля 1918 г. за боевые отличия и успехи на Кубани Первая
Киевская школа прапорщиков постановлением Совета краевого
правительства и войскового атамана была преобразована в военное училище с наименованием «Кубанско-Софийское военное
училище» [4]. Позже, в августе 1919 г. войсковой штаб установил день праздника училища - Архистратига Михаила. Этот день
отмечается православной церковью 8 ноября. Святой архистратиг Михаил является вождем небесных сил - ангелов, которые
призваны охранять всех людей. К ним обращаются с молитвою «Оградите нас кровом невещественные вашея славы…» [5].
Учащиеся и выпускники училища приняли участие в 1-м Кубанском походе и штурме Екатеринодара в марте 1918 г. В январе 1918 г. был создан самый большой Добровольческий отряд
«Спасение Кубани» под командой Георгиевского кавалера полковника Лесевицкого, куда вошла и Киевская школа прапорщиков с Константиновским училищем, а также сотня кубанских реалистов, добровольцы, среди которых были и женщины - сестры
милосердия. В условиях жестокой зимы, холодной весны, в неравном бою кубанские добровольческие отряды вели борьбу с
превосходящими силами большевиков. Многие добровольцы, в
том числе и офицеры Кубанско-Софийского училища, проявили
мужество в исполнении воинского долга и пали в боях [6].
Первый Кубанский «Ледяной поход» продолжался 80 дней:
с 9 февраля по 30 апреля 1918 г. Почти 100-тысячой армии большевиков противостояли 5 тысяч добровольцев. Участников
этих боев, добровольцев, современники называли «рыцарями
Тернового венца». Позже они были награждены серебряным
знаком с изображением тернового венца, пересеченного мечем,
на георгиевской ленте [7].
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Кубанские архивы, в том числе и семейные, еще хранят
фотографии и немногочисленные документы, рассказывающие
об этой странице украино-кубанского боевого сотрудничества.
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ЗАСЕЛЕННЯ КУБАНІ І СТАНОВЛЕННЯ
КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА
Становлення культури кубанського козацтва тісно пов’язане
з історією колонізації і економічним розвитком краю. Деякі дослідники історії козацтва в минулому писали про певний єдиний козачий народ, історія якого нараховує декілька тисячоліть і починається в античні часи [1]. Вони стверджують про існування «козачої» (етнічної) культури, про «козачу» мову і козачу літературу.
Однак, як помітив ще в кінці XIX сторіччя історик В.Антонович,
пошуки такого легендарного народу, крім сум’яття і плутанини в
термінах і поняттях, ніякої користі науці не принесли. Він писав:
«Більше всього турботи створили ті історики, які назву «козак»
зближували з назвою таких народів, про які ми нічого точного не
знаємо. Наприклад, письменники XVIII в. Грабянка і Рігельман
назву «козак» виводили від хозак, що переселилися в Україну під
час нападу монголів. Однак про козаків ми маємо згадки лише з
228

XVI ст., а де вони були від IX до XVI сторіч?» [2]. Про єдність
культури козацтва Росії, на наш погляд, можна говорити лише
відносно її ролі, соціальних функцій, структури, але ніяк не відносно змісту.
За сформованою традицією, про кубанських козаків, а, отже, і про їхню культуру, говорять з часу створення Кубанського
козачого війська, тобто з 1860 р. Історію козацтва Кубані, становлення культури пов’язують з початком колонізації чорноморськими (запорозькими) і донськими козаками степової і передгірної
зон
краю
з
кінцем
ХVIII ст. (1792 р.). Ми також дотримуємося цієї традиції, вважаючи, що початковий етап формування кубанського козацтва і його
культури був пов’язаний з переселенням частини колишніх запорожців і донців, а в подальшому - селян, відставних солдат, волжських і оренбурзьких козаків на правобережжя Кубані для охорони кордону.
На наш погляд, Чорноморське військо, що переселилося
організованим порядком, було носієм традиційної культури Запорозького війська, що склалася в середині XVIII ст. і яка володіла деякими специфічними особливостями. Найбільш стійкими
були - менталітет, ієрархія цінностей, що знайшли своє вираження в пісенному і образотворчому фольклорі, деякі стилістичні особливості в музичному мистецтві. Історичну пам’ять про
своє запорозьке минуле не могли згладити переселення гетьманських і слобідських козаків 1809, 1820 і 1840-х рр.
Про те, що традиції запорожців∗ досить довго переважали в
Чорноморському війську, свідчать історики І.Д. Попко, Ф.А. Щербина. Так І.Д. Попко відмічає: «Малоросійські козаки, з яких набиралася Запорозька Січ за весь час її існування, - кровні родичі
чорноморцям, а тому приселення їх, які б вони не були значні, не
внесли ніякої різноплеменності в корінне населення, і цараз
(1850-і роки - М.Т.) весь військовий склад чорноморського народонаселення носить одну фізіономію, виражений однією народністю -малоросійською» [3].
Для з’ясування етнічного складу Чорноморського війська,
на нашу думку, потрібно привести деякі дані, що стосуються
цього дослідження.
∗

Запорожці – від “за порогами” (за Дніпровськими порогами), на відміну від “запорі жці” – жителі сучасного м. Запоріжжя (прим. ред.)
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І.Д. Попко приводить дані, що з 1792 по 1794 рр. на Кубань
організовано переселилося 13 тисяч стройових козаків. При них
було до 5 тисяч душ жіночої статі. Потім з різних місць Новоросійського краю і України, згідно з волевиявленням Катерини II, до
Чорноморії перейшли до 7 тисяч колишніх запорожців, в основному безсімейні. Загальна чисельність населення становила 25
тисяч чоловік [4].
Про задачі, що стояли перед чорноморцями в той період
І.В. Бентковський писав: «…якщо на заході, при переході під російську державу, суспільний устрій не порушив народного життя
в найголовніших його відправленнях, то на півдні треба було все
створити: заселити російським елементом Новоросійський край і
Чорноморію, треба було, так би мовити, акліматизувати народне
життя із всіма її відправленнями» [5]. «Порядок загальної користі», що регламентував життя війська, турботу про культуру доручав окружним правлінням, кажучи про неї інакомовно: «окружні
правління мають піклування про заведення мешканцями хлібоорання, млинів, лісів, виноградів, скотарства, риболовецьких заводів, купецтва і інших мистецтв, до пожвавлення людського
сприяючих» [6].
У 1809-1811 рр. з Полтавської і Чернігівської губерній в Чорноморське військо було переселено 22 206 чоловік чоловічої і
19 328 жіночої статі, тобто 41 534 душ [7]. З 1820 по 1825 рр. з
тих же областей України у військо перейшло на проживання 25
627 душ чоловічої і 22 755 душ жіночої статі, тобто 48 382
людини [8]. А з 1845 по 1850 рр. з тих же областей і Харківської
переселилося 8 500 душ чоловічої і до 7 тисяч душ жіночої статі
(15,5 тисяч чоловік). Таким чином, населення Чорноморського
козачого війська за рахунок організованих переселень з України
збільшилося в п’ять разів і до кінця шістдесятих років складалося з 185 220 душ обох статей [9].
Переселенці 1820-х рр. були розміщені в 37 старих куренях
і в 18 знову заведених населених пунктах, в більшій частині яких
передбачалось заснування нових куренів. 80% переселенців були підселені в старі курінні селища і 20 % оселилися в нових. У
1821 р. населення Чорноморії становило 64 143 душі обох статей, новоприбулі на поселення - 43% від загальної маси населення [10].
Довгі роки в Чорноморії чоловіче населення значно перева230

жало над жіночим. До переселення, за списками 1821 р., у війську було 37070 душ чоловічої статі і 27 053 жіночої, тобто чоловіки
складали
58 %, жінки - 42 %. Після оселення поселенців ці співвідношення
змінилися - 53 % чоловіків і 47% жінок [11]. Внаслідок переселень малоросійских∗ козаків співвідношення між статями стало
поступово вирівнюватися. Згідно метричних даних за 1825-1850
рр., запозичених П.П. Короленко з Кубанського військового архіву, зменшення населення в Чорноморії спостерігалося у 1831 р.,
коли число померлих перевищило число тих, хто народився на
78%, в 1848 р. - на 35,5 %. У 1826, 1828, 1829 і 1830 рр. зменшувалося тільки чоловіче населення і мав місце приріст жіночого
населення. У подальші 18 років народжуваність перевищувала
смертність. Статистичні дані, що приводяться Ф.А. Щербиною,
свідчать, «що завдяки тільки масовим переселенням, у русі чорноморського народонаселення почали більш або менш правильно складатися природні умови приросту» [12]. За десять років з
1851 по 1860 р. населення Чорноморського війська помітно збільшилося за рахунок природного приросту. У 1851 р. було 153
444 душ обох статей, а в 1860 р. - 177 424 душі; приріст становив
23 980 душ або 15,6%. У 1851 р. чоловіки в загальній масі населення становили 53,5%, жінки - 46,5 %, а в 1860 р. жителі чоловічої статі становили 50,9 %, жіночої - 49,1% [13]. Таким чином,
до останніх років існування Чорноморського козачого війська
співвідношення статей майже порівнялося і прийшло в норму,
що мало сприяти подальшому розвитку «сімейного буття» чорноморців.
Незважаючи на те, що «фізіономія народонаселення Чорноморії була виражена однією народністю», такий притік переселенців не міг не викликати змін в соціальному і культурному житті. Значно збільшилося число козаків сімейних, зросло значення
землеробства і практично порівнялося зі скотарством і рибальством. Свідченням тому стало число хуторів. У вказаний період в
∗

Приставка “мало” в первинному значенні означає не малість чогось, а
центральність. Приклад – Малопольща (столиця Краків і околиці) або
мовні формули “мале місто” (центральні райони) і “велике місто” (місто з усіма пригородами). Відси “малорос” – це житель центру держави
(Київщина, Подніпров’я) – прим. автора.
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Чорноморському війську було 3 міста, одна німецька колонія, 63
курені або станиці (в тому числі 2 при містах Єкатеринодарі і Тамані), 5 селищ і до 3000 хуторів [14].
Традиційна культура тісним чином пов’язана з сільським господарством і сімейним укладом населення. Як правило, в Чорноморію прибували сімейні переселенці партіями. Разом з убогим добром вони привозили свої обряди, звичаї, локальні варіанти фольклору. Згуртуванню і швидкій консолідації старожилого
чорноморського населення і переселенців з України сприяли як
спільна мова, схожість в побутовій культурі, так і православна
віра.
Інакше йшло заселення північно-східної частини Кубанського краю, який називався Старою Лінією. Колонізація правобережжя Кубані від Усть-Лабінської вежі (згодом станиці УстьЛабінської) до самих верхів’їв ріки здійснювалася як заснуванням козачих станиць Кавказького козачого лінійного війська, так і
створенням селянських сіл.
Козаки Кавказького намісництва, створеного в 1785 р., знаходилися в подвійному підпорядкуванні військовій і цивільній
владі. Цей подвійний стан кавказьких козаків не сприяв їх консолідації і збереженню військового духу. Центральна російська
влада, що прагнула здійснити селянську колонізацію Північного
Кавказу, вимушена була підтримувати козачі підрозділи [15].
Одночасно з переселенням чорноморців на Тамань за вказівкою Катерини II на Кубань переселені донські козаки. У 1794 р.
за планом графа Гудовича і під керівництвом генерала Фере
донськими козаками були засновані перші шість станиць Старої
Лінії; дві станиці оселилися при Кавказькій і Усть-Лабінській фортецях, дві при Григоріполіському і Прочноокопському укріпленнях, одна при Темнолісському ретраншементі і одна при Воровськоліському редуті. Кожна з них отримала назву того укріплення, біля якого розташовувалася. З козаків цих шести станиць був
сформований Кубанський козачий полк.
У 1803 р. за клопотанням генерала Кноррінґа, були населені вихідцями із Слобідської України ще чотири станиці - Теміжбекська, Казанська, Ладожська і Тифліська. Ці станиці встановлені при редутах тієї ж назви. У 1804 р. слобідськими козаками
була населена станиця Воронезька. Ці станиці склали Кавказький козачий полк.
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У 1825 р. засновані ще вісім станиць між Баталпашинською
(нині м. Черкеськ) і Прочноокопською станицями. Тоді ж 17 селянських селищ були переведені в козачі станиці: 13 в 1833 р. і 4
в 1848 р. До кінця 1840-х рр. на Старій Лінії нараховувалося 36
станиць [16].
Створене в 1832 р. Кавказьке лінійне козаче військо включало в себе Терський, Гребенський, Кизлярський і Моздокський
полки. Збільшувалося військо за рахунок селищ Ставропільської
губернії, переведених в статус козачих станиць, колишніх солдат
і селян-однодворців Центральної Росії. За порядком стежив станичний начальник, що призначався з офіцерів. У руках наказного
отамана знаходилося як військове, так і цивільне управління.
Проіснувало військо 28 років, після чого було розділене в 1860 р.
на дві частини. Одна з них склала разом з Чорноморським військом Кубанське козаче військо, а інша Терське.
У 1794 р. одночасно з козачими станицями Кубанського
полку було створене селище Новомар’їнське, в 1795 р. - Старомар’їнське; в 1797 р. засновані три селища: Різдвяне,
Кам’янобрідське і Новотроїцьке. У 1798 р. засновано п’ять селищ
- Расшеватське, Дмитріївське, Ільїнське, Архангельське і слобода Малоросійська або Бірюча. На початок XIX ст. на місці Старої
Лінії існувало 11 селищ, що стояли під прикриттям станиць на
березі степових річок. У них в 1801 р. нараховувалося 10 950
душ чоловічої і 10 387 жіночої статі; всього ж - 21 337 осіб. Заселення селянами йшло від Ставрополя на північний захід аж до
кордону з Чорноморією. Селян селили під захистом козачих
укріплень. Вони, як правило, були вихідцями з Центральної Росії.
Так, наприклад, фундаторами станиці Дмитріївської, що спочатку
була селищем, стали жителі Воронезької губернії [17]. Наявність
такого значного числа сіл свідчить про те, що існував проект селянської колонізації цієї частини Кубані, однак обставини Кавказької війни примусили значну частину селянського населення
перевести в козачий стан.
Суспільний устрій козаків Старої Лінії був надзвичайно
спрощений і підкорявся військовим потребам. Ф.А. Щербина, говорячи про старолінійців, відмічав: «Вони жили постійно війною і
тривогами. У рядах їх не було в строгому розумінні ні станів, ні
якихось установ, за винятком штаб-квартири і станичних правлінь. Все населення представляло немовби однорідну бойову
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масу. Кубанці в свій час, при переселенні на Кавказьку лінію,
просили у начальства собі старшин з Дону, а кавказці взяли частину старшин з Хоперського і Волзького полків і частину вибрали
з сірого натовпу - з своїх рядових козаків. У останніх не знайшлося навіть освіченого полкового командира. Не було також у
них ні шкіл, ні свого виборного духовенства, а в козаківстаровірців духовенство і духовні потреби були приховані десь
далеко в тайниках народного життя. Читанню вчилися козакистаровірці у начітчиків, а православні - в станичних правліннях. У
той час, за виразом А.Ламонова, “грамотних в станиці Кавказькій
було всього декілька чоловік і вони були всім відомі” [18].
За задумом генерала Г.Х. Засса, між ріками Кубанню і Лабою в 1841 р. була встановлена Нова Лінія. Був намір заселити
там всього 14 станиць, але їх число довелося істотно збільшити. У згаданий час були засновані чотири станиці: Лабінська,
Чамликська, Вознесенська і Урупська. Надалі ці станиці стали
опорними пунктами в заселенні Нової Лінії. З 1841 по 1849 рік
засновано ще 7 станиць, в 1852-1860 рр. - 15 станиць. Усього ж
за двадцять років на Новій Лінії було населено 32 станиці.
Населялися новолінійні станиці козаками з Старої Лінії, тобто за рахунок Кавказького лінійного війська, а також жителями
сіл Ставропільської губернії. У 1849 р. в станиці Нової Лінії оселилося 250 сімейств з малоросійських переселенців [19].
Заселення і все життя станиць Нової Лінії було підпорядковано військовому регламенту. Військове начальство визначало
місця під заснування козачих поселень, наказами визначало, де і
як ставити плоти, де і як косити сіно, заготовлювати дрова тощо.
Стара і Нова Лінія Кавказького лінійного козачого війська, незважаючи на різночасову колонізацію, були заселені за одним зразком. Основою козачих общин на обох Лініях були донські козаки,
з якими переносилися деякі традиції Дону, однак нові умови і обставини військового життя внесли свої істотні корективи.
Ф.А. Щербина так описує уклад козачих общин Кавказького
лінійного війська: «На чолі всіх станиць стояв полковий командир, від якого залежала козача старшина, що командувала і розпоряджалася разом з командиром станицями. Власне ж станичне самоврядування пов’язане було з дрібницями побутового
життя і трималося на звичаї, за допомогою станичних кіл або
сходок» [20]. Однак навіть при позбавленні багатьох прав само234

врядування, лінійці зберігали общинне землекористування, традиції, звичаї, проводили станичні кола, що відрізняло їх від жителів селищ.
Кавказька війна, що тривала понад 60 років і яка вимагала
від козацтва величезних зусиль, офір, вплинула як на формування авторської культури, так і на культуру традиційну.
Уже І.Д. Попко помітив відмінності, що існували в середовищі чорноморців, які виявилися в різних ситуаціях. Він зазначав,
що «в куренях, прилеглих до рибопромислових вод, більше життя, благоустрою, більше добрих вдач, - і самі козаки, взяті в значенні військових людей, бадьоріші, більш розкуті і кмітливі; навпаки, в куренях степових, де переважає вівчарський побут, менше предметів, на яких очам відрадно було б зупинитися, козаки
менш розвинені і більш схильні до конокрадства і волокрадства,
більш схильні до цієї етичної хвороби найбіднішого класу військового народонаселення. Ті, нарешті, з степових куренів, на полях яких менше хуторів, мають кращий вигляд і кращу моральність перед тими, які стислі хуторами» [21]. Як одну з характерних рис чорноморців історик приводить «особництво»: «Вони не
зливаються в суспільстві, як камені в приміщенні… Розумові здібності та етичні властивості не поділені в народі з приблизною
рівняльністю, - що в суспільстві людському так само благотворне, як рівна температура в повітрі, і чим Бог обдарував великоруський народ, не поділені, а кинуті в натовп повними жменями,
назахват і наугад». Кажучи про етнічні особливості росіян і українців, до яких автор відносив і чорноморців, І.Д. Попко відмічав:
«Можна сказати, що природа, засіявши поле мислено-етичного
життя двох єдинокровних народів великоруського і малоруського, в першому народі свій посів заборонила і вирівняла, а в
останньому залишила так. Немає народу у великому племені
слов’янському більш здатного і готового, як народ малороський,
відкрити в самому собі смішні і слабі сторони і висміяти їх з безпощадним сарказмом… Що і показує в одному і тому ж народі і
силу, і неміч розуміння, надлишок і убогість духу на таких близьких між собою відстанях, що зіткнення і різноголосся між цими
протиріччями неминучі. Недрукованих Гоголей між чорноморцями багато. Москаль собі на розумі - сміється над чубом, над німцем і татарином, а над собою ні. Чорноморець, коли він створений з головою світлою і серцем піднесеним, висміє недоліки і
слабості у батька рідного, засудить низькі якості і бридкий вчинок
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в рідному братові. Мислено-етичні симпатії в його природі беруть
верх над симпатіями плоті і крові, сусідства і товариств.» [22].
Ф.А. Щербина відмічає: «…тим часом як в Чорноморії колонізуючим елементом завжди були малороси, на Старій Лінії
перевага була за великоросами. У Чорноморії населення являло в цьому відношенні одноманітну компактну групу, на Старій
Лінії до складу війська увійшли досить різноманітні елементи,
зв’язуючою ланкою для яких послужив великорос. Тут були і
донці, і хоперці, і козаки колишнього Єкатеринославського війська, і відставні солдати, і великоруські, і малоруські селяни.
Проте, економічне життя, вилившись у козачі форми, отримало
яскраве великоруське забарвлення, з сильним громадським
духом, великими сім’ями і переважаючим значенням землеробства» [23].
Закінчення Кавказької війни, створення Кубанського козачого війська з колишнього Чорноморського і значної частини Кавказького лінійного, скасування кріпацтва в Росії і заселення Закубанського передгір’я, подальша міграція селян стали деяким вододілом в розвитку соціокультурної ситуації реґіону.
У 1860 р. з’явився проект створення Кубанського козачого
війська; підкорення Західного Кавказу наближалося до завершення, треба було думати про колонізацію великих територій
Закубання. Козачі війська, як Чорноморське, так і Кавказьке,
втрачали своє колишнє значення (охорона кордону), тому у державних чиновників народилося рішення використати козаків як
військових колоністів.
У 1861-64 рр. в Закубання було переселене Азовське козаче військо, що складалося з колишніх задунайських запорожців,
які, довгі роки перебуваючи у Туреччині, зберігали традиції і звичаї Запорозької Січі. Ними були заселені станиці Абінська, Азовська, Сіверська, Хабльська, Дербентська, Ільська. Азовські козаки розселялися також в станицях - Анапській, Благовещенській,
Новоросійській і Папайській. Згідно з наказом отамана Кубанського козачого війська від 6 вересня 1911 р., станицями, утвореними козаками колишнього Азовського війська, стали вважатися:
Азовська, Убінська, Дербентська, Ільська, Сіверська, Анапська,
Благовещенська, Абінська і Холмська [24].
У безпосередній близькості були населені станиці зі змішаним населенням: велику частину переселенців склали колишні
лінійні і чорноморські козаки, крім того, сюди підселяли колишніх
236

слобідських козаків з України, відставних солдат, селян з центральних регіонів Росії і Ставропілля. У деяких станицях співвідношення між великоросами і українцями було вельми близьким до
рівного, в більшості ж переважав який-небудь один з цих етнічних елементів, що накладало істотний відбиток на побутову
культуру цих станиць.
У 1829 р. за Адріанопольською мирною угодою з Туреччиною Чорноморське узбережжя Кавказу відійшло до Росії. З цього часу починається будівництво укріплень від Анапи до Сухумі. Чорноморська берегова лінія складалася з 17 військових
укріплень. Пізніше на місці деяких з них були засновані міста і
станиці. Центральний російський уряд спочатку планував заселити чорноморське узбережжя Кубані військовими поселенцями і козаками, були засновані військові поселення і станиці. 10
березня 1866 р. утворений Чорноморський округ, начальник
якого наділявся широкими повноваженнями. Округ планувалося заселити жителями різних станів і національностей, але
християнського віросповідання. Очікуваних результатів цей захід не приніс, і тоді Чорноморський округ був переданий у підпорядкування начальнику Кубанської області (1888 р.). За результатами роботи створеної в 1895 р. Особливої урядової комісії, що працювала під керівництвом Н.С.Абази, був ухвалений закон від 23 травня 1896 р. про утворення Чорноморської
губернії з центром у м. Новоросійську. Вся губернія розділялася на три округи - Новоросійський, Туапсинський і Сочинський.
Всі військові поселення і станиці, що увійшли до складу губернії, вважалися селами або були включені до складу міст (Анапська, Новоросійська), козаки переведені в стан міщан, або відселені в найближчі станиці Кубанської області. У 1897 р. в Чорноморській губернії проживало 57 478 чоловік, її жителі були
представниками 42 етносів, велику частину (24,6 тис. чол.)
складали росіяни [25].
В.Ратушняк цілком справедливо зазначає, що «військовокозаче освоєння краю завершилося створенням у 1860 р. Кубанського козачого війська. До нього увійшли чорноморці і
шість бригад правого флангу Кавказької лінії. З приєднанням
до них території Закубання була утворена Кубанська область»
[26]. Надалі освоєння нинішньої території краю протікало в основному за рахунок створення селянських поселень.
У післяреформний період ставлення центральної російської
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влади до козацтва, що відігравало важливу роль у Кавказькій
війні, різко змінюється. Вже в 1862 р. тимчасовий комітет в
Санкт-Петербурзі виробив «главные основания» для майбутнього проекту, «устанавливавшего порядок, клонившийся не к поддержанию, а к совершенному устранению казачьего сословия
из состава населения Империи» [27]. Самодержавний уряд зважився на проведення реформ в козачих військах з тим, щоб з
одного боку, максимально зблизити козаків з місцевим населенням, а з іншого, - зберегти за ними деяку самостійність у військовому управлінні і військовому господарстві. Начальник Управління Іррегулярних військ генерал-лейтенант Карлгоф в 1866 р. в
листі військовому міністру Мілютіну висловив припущення, що
нові реформи будуть сприяти швидкому розвитку в козачому середовищі цивільних начал і козаки стануть відрізнятися від іншого населення тільки способом відбування військової повинності.
Тому, якщо уряд зацікавлений в козачих військах, то «…должно
будет употребить некоторые усилия для сохранения казачества
от всепоглощающего влияния гражданственности» [28].
Певним чином на культуру населення кубанських станиць
вплинули іногородні незаможні селянські переселенці з України і
центральних областей Росії. При заснуванні міст Армавіра, Темрюка і Ейська до стану міських обивателів було зараховано багато «бродячих людей». Положення про заселення передгір’їв
західної частини Кавказького хребта 1862 р. і закон 1868 р., що
дозволяв особам некозачого стану селитися і купляти
нерухомість в кубанських станицях протягом двох десятиріч,
докорінно змінили соціокультурну ситуацію в реґіоні. Інтереси
торгово-економічного розвитку Північного Кавказу спричинили
станове розділення в козачому середовищі.
Заселення Закубання, що почалося по закінченню Кавказької війни, відбувалося як за рахунок колишнього Чорноморського, Кавказького козацтва, так і відставних солдат, державних селян. Організовано було поселено 14 396 сімей. Козаків колишнього Чорноморського війська 3 850 сімей, колишнього Лінійного
війська 4490 сімей, Донського - 1008. Азовського - 1051, Оренбурзького - 425, Уральського - 93, Терського - 51, відставних солдат - 1014, державних селян - 1338, різних станів - 939.
У 1861 р. заселені станиці Ярославська (Нижньофарська),
Кужорська; в 1862 р. - Даховська, Абадзехська, Баговська, Біло238

річенська, Гіагинська (Єгерукаєвська), Тульська, Махошевська,
Псебайська, (Псефірська), Костромська, Севастопольська, Ханська, Хамкетінська, Царська, Пшехська, Келермеська, Анапська
(Миколаївська), Благовещенська, Варениківська, Гостагаєвська,
Кримська, Натухайська, Небержаєвська, Нижньобаканська, Раєвське і Анапське селище. У 1863 р. - Апшеронська, Бжедуховська, Дагестанська, Кубанська, Курджипська, Нижегородська, Пруська (Пшишська), Чернігівська, Самурська, Тверська, Ширванська, Абінська, Ахтирська, (Грузинська), Холмське селище, Ільська,
Мінгрельська, (Хабльська) Холмська, Шапсугська і Еріванська. У
1864 р. - Бакинська, Афіпська, Калужська, Ключова, Мартанська,
Новодмитрієвська, Пензенська, Смоленська, Саратовська, Азовська, Сіверська, Гурійська, Імеретинська, Кабардинська, Кутаїська, Хадиженська і селища: Ставропільське, Суздальське, Азовське, Лінійне, Нафтове і Чорноморське [29].
Кубанський краєзнавець Л.Я.Апостолов так писав про колонізацію Закубання: «Потяглися звідусіль табори переселенців:
тут були і землероби, що бажали зажити чесною працею в цьому
новому для них Ельдорадо, і шукачі пригод, і гнані долею на батьківщині, і торговці, і промисловці, і чиновники… Тут можна зустріти і меланхолійного полтавця, і жвавого ярославця, і тямущого рязанця, і незграбного тавричанина, і латиша, і поляка, і грека,
і вірменина, і інших, що явилися сюди зі своєю мовою і звичками» [30]. Незвичайна різноманітність і змішування традиційних
культур спостерігається в цьому реґіоні краю.
Про розвиток у козацькому середовищі чужого йому в попередні часи підприємництва свідчать наступні архівні дані: в 1858
р. у Чорноморському козачому війську «козаків торгового стану»
було 91 чоловік; по округах вони ділилися таким чином: в Таманському - 31, Єкатеринодарському - 44, Єйському - 16. Усього жителів у війську було 169 884 душ, з них інородців і кріпаків нараховувалося 2730 чоловік [31]. А вже через 10 років, у 1868 р. при
переведенні військового міста в стан цивільного 78 козачих сімей Єкатеринодарської станиці «виявили бажання залишитися
міщанами м. Єкатеринодара, оскільки родом занять їх була торгівля або ремесло. Тому, як відмічало військове начальство, вони були «абсолютно необхідними для міського населення і, якби
навіть переселилися, то для продовження своїх занять, все-таки
повинні будуть проживати в місті» [32].
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Притік іногороднього населення на Кубань був величезний.
З 1867 р. по 1897 р., тобто за 30 років, в Кубанську область переселилося біля мільйона чоловік (946, 4 тис. чол.). Населення
Кубані в той період росло в п’ять разів швидше, ніж в
центральних областях Росії. Притік населення був викликаний
потребою краю в робочих руках, тому ідеалом іногородніх
переселенців було придбання землі і заведення власного
господарства. Працювали вони найманими батраками. Однак на
початку XX ст. козаче населення Кубані стало віддавати
перевагу механізації сільськогосподарських робіт перед
найманою працею. Й іногородні постійно переселялися в
пошуках хоч якогось заробітку. Іногородніх стали розділяти на
«осідлих» і «неосідлих». Напередодні Першої світової війни в
області нараховувалося 574,9 тис. бездомних переселенців.
За даними відділу статистики міністерства землеробства, в
1917 р. населення Кубанської області становило 3 млн. 51 тис.
чол., в тому числі 256,8 тис. міського і 2 млн. 794 тис. чоловік
сільського. Сільські жителі становили 91,6 %. Середня чисельність кубанської сім’ї складала шість чоловік [33].
У кінці ХIХ ст. не тільки з’явилися нові населені пункти, виросло населення міст, а в деяких козачих станицях, особливо
тих, що розташовувалися на великих дорогах, іногородні стали
переважати над козаками. Чисельна перевага за іногородніми
спостерігалася в таких найбільших станицях, як Усть-Лабінська,
Кримська, Абінська, Ільська, Кущевська, Слов’янська, Брюховецька, Білоріченська, Баталпашинська, Невинномиська, Відрадна,
Курганна, Лабінська. У останній іногородніх було майже в п’ять
разів більше, ніж козаків [34].
На 1 січня 1901 р. населення Кубані складалося з 875 218
жителів, а на одну квадратну версту припадало 23 людини (з всіх
козачих військ, що існували в Російській імперії, щільність населення була найбільшою) [35]. У 1898 р. невійськове населення в
Кубанській області становило 56%, але за рахунок природного
приросту козачого населення на початку ХХ ст. співвідношення
стало вирівнюватися. Проте, притік іногороднього населення в
край не слабшав.
Таким чином, можна зробити висновок, що основними чинниками виникнення загальних, регіональних і етнічних особливостей культури кубанського козацтва були:
240

- специфіка колонізації краю кінця ХVIII - другої половини
ХIХ ст. (переселялися колишні запорозькі (чорноморські), реєстрові і слобідські козаки з України, а також донські козаки на Стару Лінію, селяни з Центральної Росії, зарахування до козаків відставних солдат);
- Кавказька війна, що тривала понад 60 років і яка наклала
свій відбиток на побут козаків Чорноморського і Кавказького
військ, економічний розвиток краю і пов’язана з ним зміна стереотипу поведінки;
- державна політика самодержавства відносно козачого населення Північного Кавказу;
- створення Кубанського козачого війська і соціальноекономічний розвиток області в післяреформний період;
- наплив іногороднього населення;
- розвиток системи освіти і зростання письменності;
- поява установ науки, активна діяльність місцевої інтелігенції і суспільний культурно-просвітницький рух.
Якщо особливості колонізації того або іншого реґіону Кубані, створення Кубанського козачого війська, наплив іногороднього населення знайшли своє вираження в традиційній культурі населення, то Кавказька війна, державна політика по відношенню до козацтва, розвиток системи освіти, зростання
письменності населення, поява установ науки і культури - мають безпосереднє відношення до культури авторської.
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ББК 63.3 (4 Рос = 411.4)

Михайло СЕМЕНЦОВ,
старший науковий співробітник КНТУ
«Кубанський козачий хор»

НАРОДНИЙ ДОСВІД РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ
В УМОВАХ ОСВОЄННЯ КУБАНІ КОЗАЦТВОМ
(XIX - XX ст.)
Природне географічне середовище є постійним чинником
матеріального життя людини і необхідною умовою розвитку
всього комплексу традиційних народних знань. Впливи на організм людини певних природних речовин, перевірені тривалим
досвідом, дали поштовх до цілеспрямованого збору і систематизації відомостей про лікувальні властивості фізичних чинників,
засобів рослинного, тваринного, мінерального походження, формування системи традиційного лікування.
Процес формування і розвитку основ народної медицини
кубанських козаків протікав з урахуванням особливостей природно-географічного середовища і взаємодії з нею людей. У кінці
XIX - на початку XX ст. він привів до вироблення стійких елементів, що характеризують цю область етнічної культури. Цей процес і його результати стали можливі внаслідок емпіричного вивчення козаками місцевих природних умов і високої пристосовності до них, завдяки чому був накопичений великий народний
досвід раціонального використання багатої місцевої природи.
Ознаки і властивості природного середовища знайшли відображення в формах світогляду, мистецтва, народних знаннях, мові,
фольклорі. Можна говорити, таким чином, про безпосередній
взаємовплив об’єктивних умов життя і сфер духовної культури
кубанського етносу.
Однак потрібно констатувати, що природно-географічний
чинник був зовсім не єдиним, далеко не визначальним і з вельми
специфічним діапазоном впливу на зміст і форми традиційної
культури.
Багатство і своєрідність тваринного світу Кубані, - а на її території спостерігається поєднання фауни Середземномор’я, Малої Азії, Ірану, Афганістану, Східної Європи, Альп, Піренеїв, - на243

кладало свій специфічний відбиток на використання природних
ресурсів [1]. Не дивно тому, що в господарстві, побуті, фольклорі
і віруваннях козаків велика роль належить тваринному світу Кубані. Полювання на диких тварин, рибний лов, бджільництво і
скотарство традиційно відігравали важливу роль в системі життєзабезпечення і складали характерні риси побуту кубанських
козаків. «Звіроловний промисел», за твердженням Щербини, давав населенню, харчові продукти, у вигляді м’яса і шкіри або хутра для одягу і господарських потреб. Риба ж «складала як найголовніший харчовий предмет населення, так і помітну статтю в
грошових прибутках козака» [2]. Тривалий час скотарство було
галуззю сільського господарства (завдяки великій кількості порожніх земель і чудовим пасовищам Кубані, схожих з Великим
Лугом Дніпра), що переважала і лише на початку XX ст. остаточно поступилося позиціями зерновому землеробству [3]. Однак
тваринний світ Кубані служив не тільки господарською основою,
на якій розвивалося життя козаків. Тваринний світ навколишньої
природи складав найбагатший резерв лікарських ресурсів, а
продукти тваринного походження займали значне місце в народній медицині.
У Краснодарському краї зустрічаються понад 600 видів тварин, причому серед них багато ендеміків, що не зустрічаються в
інших регіонах [1]. Ця своєрідність і визначила відмінні риси народної медицини кубанців по відношенню до метропольних традицій (південно-руської і української) і послужила причиною схожості номенклатури лікарської сировини у кубанських козаків і
інших етнічних груп Кубані, тоді як в рецептурі і технології приготування ліків, а також в демопатичних уявленнях, пов’язаних з
тваринами, спостерігаються істотні особливості. Знавець проблем, доктор медичних наук І.І. Брехман ще в 70-х роках XX ст.
писав: «У нас лікарські рослини вивчаються величезним числом
лабораторій, кафедр вузів і науково дослідницьких інститутів, і
мало хто займається лікарськими тваринами. Ймовірно, однією з
причин такого стану служить трудність вивчення хімічного складу
тваринної сировини. Підйом наукового інтересу до лікарських
рослин багато в чому був зумовлений успіхами біоорганічної хімії
у встановленні структури головних діючих речовин. Подібні успіхи потрібні і для розвитку науки про лікарських тварин. І тоді вони займуть у фармакології належне їм місце» [4]. Однак це не
єдина причина, яка вимагає уважного дослідження цієї галузі на244

родної медицини. І з наукової і з практичної точки зору важливо
вивчити, як відбувався відбір тих або інших елементів народних
медичних знань, методів їх використання. Подібний аналіз, зокрема, необхідний для вивчення особливостей медичних систем
різних етносів в природних і соціально культурних умовах їх мешкання, а також процесів взаємовпливу різних етномедицин. Такого роду дослідження передбачають, як перший етап, вивчення
складу народних медичних знань.
У процесі роботи над темою «Народна медицина кубанських козаків» з 1983 р. під час щорічних фольклорноетнографічних експедицій був накопичений значний матеріал,
який і ліг в основу даної роботи (стаття підготовлена при фінансовій підтримці РГНФ, проект № 01 01 38008 а/Ю).
Широке застосування ліків, виготовлених з тварин і продуктів їх життєдіяльності пояснюються, з одного боку, широким спектром лікувальної дії цих засобів на організм людини, а з іншого традиційними уявленнями про хворобу і її етіологію, способи
впливу на надприродні сили (хвороба уявлялася у вигляді тварини - від цього і способи, направлені на реальне і ритуальне її
знищення).
Причини деяких хвороб були пов’язані з проникненням в
тіло людини дрібних тварин. На Кубані, для прикладу, поширені
казки-бувальщини в яких описується, як в рот сплячої людини
вповзла гадюка (вуж) і поселялася у нього всередині (такі ж
оповіді зустрічаються і на сучасній Подніпровщині - прим. ред.).
Для того щоб виманити гада, перед обличчям хворого ставили
блюдце з молоком, клали ягоди суниці [5].
На думку відомих вітчизняних психіатрів, академіка
В.М.Бехтерева і професора В.П.Осипова, «одержимість гадами»
була пов’язана з психічними розладами, але мала (крім психічних моментів) в основі свого виникнення наявність у хворого
глистів або хворобливі явища в області шлунка [6].
Застосування в народній медицині (особливо в лікувальних
обрядах) засобів тваринного походження в цілому ряді випадків
засноване на принципі «подібне лікується подібним», коли для
вигнання-знищення хвороби тварини використовуються реальні
представники тваринного світу. Наприклад, лихоманка, яка втілювалася в образі змії, лікувалася за допомогою зміїної шкіри.
Згідно з традиційними народними уявленнями, грижа - це надприродна істота, що вселяється в людину і гризе її. Найбільш
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поширений спосіб лікування цієї хвороби «загризання» грижі зубами. На Кубані «загризав» грижу чоловік (мати хворого або знахарка) покусуючи хворе місце, однак в замові, яка при цьому вимовлялася, зверталися за допомогою до тварин, здатних знищити хворобу (щурі або миші) [5].
Тваринам прагнули «передати» хворобу як за допомогою
безпосереднього контакту, так і за допомогою замов, магічних
дій. Хвору дитину носили «під курей», «під свинь» (так лікували
пліснявку тощо). Коли перший раз в’їжджали в новий будинок,
то попереду пускали кішку, «щоб на кішці збиралися всі незгоди і хвороби», а коли кішка тікала, то вона «незгоди і хвороби
відносила з собою» [5] (подібний звичай сьогодні практично повсюдно зберігається в Україні – прим.ред.).
Здатність тварин різнобічно впливати не тільки на здоров’я,
але і на особисте життя, сферу сімейно-шлюбних відносин, благополуччя в якій сприймалося, як необхідне, що складає стійкість
життєвих сил людини, виявляється, зокрема, в т.зв. «любовній»
магії, яку ми схильні розглядати як частину народної медицини
(психотерапії). Застосування засобів тваринного походження в
лікувальній практиці було дуже популярне ще в епоху Київської
Русі, причому тваринний світ служив не тільки резервом фармакологічної сировини. Різноманітні тканини, органи, соки тварин
винахідливо застосовувалися в народній медицині. Пензлики
для змазування шкіряних виразок готувалися з кінського волоса.
У очній практиці віддавали перевагу ніжним волоскам борсука,
тхора, білки. Овеча вовна використовувалася як перев’язувальний засіб. Шкіра з вимені корів йшла на виготовлення
дитячих сосок, сечові міхурі вживалися як ємкості для льоду [7].
Арсенал лікарських засобів тваринного походження в українців,
білорусів, росіян на територіях дотикання був подібним і на загал
мав аналоги у інших слов’янських народів. На думку
З.Е.Болтарович специфіка виявлялася лише в способах приготування лікарських форм і місцевих способах їх використання [8].
На сьогодні у нас є відомості про використання з лікувальною метою природної сировини з більш ніж 30 видів тварин. З
лікувальними цілями вживали жир, жовч, головний мозок, ріг,
м’ясо, кров, гній, шкіру, сечу, волосся, кістки тварин, мед і продукти бджільництва, молоко, яйця, деякі органи, тканини тварин і
птахів. Як «лікарські тварини» використовувалися домашні тварини (кінь, собака, свиня, корова, гусак, коза, вівця, кішка, качка,
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індик), різні дикі савці (заєць, борсук, єнот, дикий кіт, рись, їжак,
кріт, кавказький сліпець, куниця, ведмідь), птахи (горобець, пелікан, ремиз), земноводні (змія, ящірка, жаба). Знаходили застосування і річні мешканці (п’явки, молюски, раки), риби (сом, щука).
Тваринна сировина мала певні лікувальні властивості і застосовувалася при тих або інших захворюваннях. Як відмічає
Н.Е. Мазалова: «Кожний орган і субстанція людини і тварини наділяються життєвою силою, сукупність яких складає життєву силу людини. Особлива концентрація життєвої сили приписувалася функціонально важливим для життєдіяльності організму елементам, до їх числа відносять різні виділення (кров, сльози, молоко, слина, урина) [9]. Застосування для лікування речовин
тваринного походження основується на архаїчних уявленнях про
початкову спорідненість людини і тварини і на вірі в те, що серед
диких і домашніх тварин, птахів, комах є такі, що володіють цілющою силою.
На сьогодні є численні відомості успішного використання
органо- і тканетерапії, але механізм цілющої дії до кінця ще не
ясний. В.Н.Казначеєв і Л.П.Михайлова пояснюють позитивний
лікувальний результат дзеркальним цитопатичним ефектом, відкритим ними в 80-і роки [11]. Суть цього явища, як пояснюють,
полягає в «інформаційному електронно-магнітному клітинному
зв’язку», що виражається в повторенні ознак патологічного процесу, індукованих в одній з клітинних культур, при впливі різними
чинниками (біологічними, фізичними, хімічними). При цьому помічена вибірковість і спеціалізація міжклітинних взаємодій. Припускається, що передача біологічної інформації в системі «клітина-клітина» не первинний хімічний механізм цього зв’язку, а
слідство більш складних «польових» процесів. Функціонуюча клітина - джерело і носій складного електромагнітного поля, структура якого, що породжується біохімічними процесами, управляє
всією діяльністю клітини. Більш того в дослідах було встановлено, що цей тип міжклітинних взаємодій мав життєво важливе
значення, він формувався в процесі еволюційного розвитку.
Припускається, що взаємодія відбувається завдяки електромагнітному випромінюванню відповідного діапазону з малою інтенсивністю. Клітини тканини отримують кванти електромагнітного
поля, і кожний цикл перетворень в уражених клітках супроводжується електромагнітним випромінюванням певної частоти. Електромагнітні поля діють на здорові клітини а останні сприймають
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їх як власний «атрибут» життя, як власну інформаційну систему
[10].
Можна припустити, що в народних методах лікування ми
маємо справу з біологічним феноменом міжклітинних взаємодій,
але тільки з поправкою відносно «дзеркальності» ефекту: здоровий орган убитої тварини гине, а хворий орган людини виліковується. Не виключено тут і психотерапевтичний вплив.
Таким чином, арсенал лікувальних засобів тваринного походження у кубанських козаків був досить різноманітним.
Способи лікування, пов’язані з тваринами, оригінальні і
самобутні, хоч мають немало паралелей з народною медициною
інших
східнослов’янських
народів.
Наведемо
декілька
характерних
Бджола.прикладів.
Медоносна бджола виробляє цілий ряд різноманітних речовин: мед, отрута, віск, бджолиний клей (прополіс),
бджолиний хліб (перга), маточне молочко, які є прекрасними
природними медикаментами [11]. У всіх народів відоме
застосування продуктів бджільництва і як харчових продуктів, і як
терапевтичних чинників, включених в різні курси лікування [12].
У народній медицині кубанських козаків продукти бджільництва (похідні від них продукти) знаходили широке застосування. Зі слів І.Д. Попки, у козаків до бджільництва було помітне
«природжене полювання». «Люблять вони посадити біля хатини
деревце і кущик і потім надихнути їх жужжанням пасіки» [13].
Бджоли в уявленнях козаків «чисте Боже створіння» [14]. Розведенням бджіл на рубежі XIX-XX віків займалося багато кубанців,
причому в підгірних районах Баталпашинського, Лабінського і
Майкопського відділів, багатих медоносними травами, бджільництво набуло промислового характеру [15].
Від батьків і дідів передавалися «хороші молитви», повчання, які (за уявленнями бджолярів) допомагали, «щоб бджоли добре роїлися, щоб у них меду було багато, щоб чужі бджоли не
нападали на пасіку". Мед вважався не тільки смачним і поживним продуктом, але і народним засобом лікування, продовження
життя.
Медом лікували пліснявки (молочниця) у дітей, рани (особливо цінувався травневий мед), хвороби очей, застуджене горло,
запалення легень, жабу, ангіну [5]. Стільниковим медом мастили
ужалені бджолами місця [17]. Мед застосовувався і в поєднанні з
іншими засобами. Так, при лікуванні жаби (стоматиту), у дитини у
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роті мастили складом з галуну ("квасков") і меду. При малокрів’ї
вживали ранком мед і молоко, мед і вершкове масло. Алое з медом використовувалося при лікуванні запалення легень, а тісто,
замішане медом, - при лікуванні чиряків (або прикладали хліб,
намазаний медом). Від кашлю їли розпарену калину з медом.
Мед, змішаний з подрібненим синім каменем (мідним купоросом), використовували для лікування флюсу. При хворобах шлунка вживали в їжу мед, перемолотий з подорожником, медові
коржики. У косметичних цілях (для поліпшення кольору обличчя)
готували мазь з меду і курячого яйця [5].
Бджолиний віск (іноді віск церковних свічок) використовували в багатьох лікувальних обрядах і гаданнях про життя / смерть
людини, причому вважали, що для цих цілей найбільш підходить
віск жовтого або розовуватого кольору [5]. Його застосовували,
зокрема, при лікуванні переляку («спуг виливається воскамы,
позбувається молытвамы»). Вважалося, що якщо віск, вилитий в
миску (над головою хворого) нагадує за формою айсберг («зверху плоский, а знизу виступає»), то хвороба у людини гніздиться
всередині [5].
З його допомогою лікували розлади слуху («пробки» у вухах). Воскову трубочку вставляли у вухо і підпалювали. У процесі
цієї процедури в трубочці нагромаджувалася вушна сірка.
Розм’якшений бджолиний віск прикладали до хворих очей на ніч.
Вощину (пшеничний стільниковий віск) з домішкою насіння цитрин варили і пили від глистів [17]. Складом з воску, мила, вершкового масла лікували вередь (шкіряна хвороба) [5]. Жінки при
тріщинах сосків прикладали до грудей на ганчірочці «спуск»
[мазь С.М.] з білого воску, змішаного з деревним маслом або
прополіс і віск [18].
Прополіс, настояний на спирту, застосовувався від простуди. Його ж жували від зубного болю. Прополісом лікували рани і
пухлини.
Бджолина отрута використовувалася при лікуванні ревматизму, радикуліту, хвороб очей, гіпертонії («якщо суглоби крутить, то підпускали бджіл»). Застосовували навіть саме тіло
бджіл, недоступне для гнійних бактерій. Воно не розкладається,
а висихає. У народній медицині кубанських козаків відомо лікування бронхіальної астми настоєм на дощовій воді розтертих в
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порошок сушених бджіл. Безплідні жінки вживали розтертих в
меді бджолиних маток і трутнів [5].
Курка. З куркою, курячими яйцями пов’язано лікування багатьох хвороб, лікувальні магічні обряди. На Кубані курка фігурує
у весільному обряді (в ряді станиць під час сватання, після шлюбної ночі і на другий день весілля). Відома і прикмета, пов’язана
з неприродною поведінкою курки: крик по півнячому провіщає
нещастя, смерть [19]. З куркою пов’язані численні ворожіння і
наступна цікава прикмета, яку приводить П. Горбанєв в своїй
статті «Забобони, прикмети, ворожіння, замови, поширені серед
жителів м. Ейська»: «Якщо їдеш орати землю або рибу ловити,
не можна питати: «Куди їдеш?». На перше питання лаються і
відповідають: «Закудахтало!» і чекають невдачі» [20].
Якщо курка заспіває півнем, не бути добру, повинно трапитися нещастя, а щоб його усунути, ловлять курку і відкручують їй
голову, засуджуючи: «не співай курка півнем!» або «на свою голову заспівала» [21]1. У народній медицині кубанських козаків з
куркою пов’язано лікування сухот, курячої сліпоти, хвороб печінки, ран, бородавок, ревматизму, малокрів’я [5]. Носіння дитини
«під курей» («під куряче сідало») найбільш поширений спосіб
лікування безсоння у кубанських козаків. За свідченням дореволюційного автора Розенберга, в станиці Родниковській цей спосіб лікування вживався переважно взимку, а влітку широко практикувалося лікування маком. Увечері, коли кури сядуть на сідало, дитину несуть під сідало в курник. «Там, тримаючи на руках
хворого, читають тричі «Отче наш», але закінчують цю молитву
словами (не як звичайно) «Яко ти есы мыр і тышина і спокой душам і тилысам нашим. І твоє є царство і Сина і Св. Духа. Амінь»
[22]. Як правило, замова була звернена до курей: «Кури білі, кури чорні, кури жовті…», «Кури курки…», «Кури рябі, кури строкаті, волохаті…», «Курочка ряба, біла, сіра…», але іноді в курнику
зверталися до інших міфологічних персонажів (зірниці, вечірньої
зірниці, красної дівиці). У курнику дитину вмивали наговореною
водою, яку потім віддавали матері дитини, щоб та поїла його пе-

1

У слов'янській міфології курка пов'язана зі смертю, хворобою і зціленням,
весіллям і статевим актом (див. напр.: Успенский Б.А. Филологические изыскания в области словянской старины. М., 1982. С. 152).
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ред сном [5]. Основні заговорні мотиви передача хвороби курам
(кочетам, зірниці), обмін її на сон («довгий, смашний, солодкий»),
заслання безсоння у гиблі місця («заберіть кури криклиці на череда, на болота, там де людське око не заходить ніколи» [5],
«кури білі, кури чорні, кури жовті, заберіть кури, безсоння у (ім’я)
на болота, куди не заходить людська нога, не бачить людське
око» [23], «кури рябі, строкаті, волохаті, візьміть ночниці на свої
горлиці з народженого молитовного, хрещеного (ім’я), а йому
віддайте сон з всіх півнів» [24], «кури кочети, візьміть свої крикси
денні, нічні і полуночні, а нам дайте сон денний, нічний і опівнічний» [25]. Безсоння переконують, що в новому житлі йому буде
незрівнянно краще: «Йдіть собі на луги так на береги, на мохи
так на болота, на сухі очерета, так на гнилі колоди. Там вам гуляти, там вам розкоші займати, де Агельське око не заходить, і
курячий голос не знаходить» [26], «... на вечерниці де молоді
молодиці, де нова хатина, де здорові вікна.Там п’ють, гуляють і
безсоння дожидають» [5].
Вважається, що якщо в момент народження дитини прокукурікає півень на новонародженого нападуть «крикси». Після
цього немовля для лікування несуть в курник, кланяються півням
і тричі вимовляють: «Пийте пийте півні, прийміть крикси від
душі». Після чого дитину головою підносять до півня («щоб
півень пококчав»), а потім, вже повернувшись в будинок,
додають: «Крикси крикси, кочати, йдіть до біса під чарти» [27].
Хворого сухотою обсипали зерном, а потім давали це зерно
курам, зі словами: «Кури, курки, візьміть мою хворобу» [5].
Широке застосування в народно-медичній практиці знаходили курячі яйця. Вони використовувалися в лікувально-магічних
обрядах при лікуванні переляку, зглазу, псування. При лікуванні
лихоманки в ст. Ахметовській на шиї носили (протягом двох днів)
«наговорене» яйце, яке потім викидалося на перехресті доріг зі
словами: «Вас 77, нате вам гостинця всім» [5]. У ст. Хоперській
практикувалося схоже лікування лихоманки. У хворого зрізали
нігті на руках і ногах, складали в куряче яйце, яке потім, рано
вранці, відносили в «глухе місце» і там кидали через себе зі словами: «Вас 77, нате вам подарунки всім». Потім потрібно було
йти, не озираючись, додому [5].
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За свідченням М.С.Булах (1909) в ст. Тамань вмивалися
над червоним пасхальним яйцем для здоров’я. «Паскы посвитять прыйдуть і вмываються. У чашку наллють води і яєчко положуть. І вмываються в цій воді… Хто останній вмываеться, той і
яєчко бире. Батько каже: «Будытэ здорови, краснощеки як яєчко»… Шкаралупу тико курям віддавали, не выбрасывалы [щоб
краще мчали кури]» [5].
Вогнепальні, рвані рани заливали білком курячого яйця [28].
Якщо боліли очі, то їх закапували рідиною, отриманою з жовтка
курячого яйця (на зварений круто жовток сипали цукор, виділялася рідина), або використовувалася подрібнена мальва, намазана або облита яєчним білком [29; 30]. Якщо «сеча не тримається», то збирали з десятка яєць плівку, яка міститься між шкаралупою і круто звареним яйцем. Її потім сушили, подрібнювали,
розводили водою і пили (ст. Пшехська, 5). При опіку, уражені дільниці шкіри, мастили білком яйця. У ст. Гостагаєвській тухле
яйце додавали у воду, яка утворюється при гасінні вапна, і потім
мастили опіки [5]. Шкаралупу яєць висушували, розтирали і давали дітям, у яких були криві ноги, а також використовували при
переломах [5]. Для цієї ж мети вживали «масло», яке випалювали з жовтка яйця. Перепалену на золу шкаралупу «свячених»
яєць застосовували при хворобі яєчників. Від лупи мастили волосся яєчним білком, а потім мили гарячим розчином бури. При
запаленні легень груди намазували подрібненим галуном, змішаним з яєчним білком [5].
При кров’яному поносі, нетриманні сечі використали плівку,
яку здирали з пупка курки. Її сушили, подрібнювали в муку і вживали як ліки, запиваючи водою. При хворобах печінки вживали в
їжу (в сирому вигляді) печінку чорної курки. Вважалося, що куряча печінка розчиняє камені в печінці. Від малокрів’я вживали в
їжу курячу кров. Теплий курячий помет розводили холодною водою. Кип’ятили, а потім лікували ним поганий зір.
Корова. Корова подібно вівці, волу, оленеві у кубанських
козаків вважається «чистою» твариною [14]. Вважалося, що
тварина ця володіє охоронними властивостями. Тому, наприклад, на кіл огорожі вішали череп корови, а щасливим місцем
для будівництва хатини вважали те, де звичайно розташовувалися на відпочинок корови [31]. З коровою і продуктами, які ви252

ходять з молока, пов’язана найбільша кількість лікарських засобів тваринного походження в народній медицині кубанців.
До хворого ока прикладали сире яловиче м’ясо. М’ясо, посипане товченим галуном, прикладали до пухлин. Бичача жовч
застосовувалася при лікуванні жовтяниці, а печінка чорного
бика при лікуванні хвороби печінки. У «требуху» (шлунок) щойно убитої корови вкладали дитину хвору рахітом. Процедуру
повторювали декілька разів (для цього їздили на бойню) [32].
«Якщо людина чахне», з корови видаляли внутрішні органи,
людина влазила всередину по горло і залишалася там декілька
хвилин [33]2. Яловичу жовч застосовували (мазали ноги і пили)
при лікуванні очної хвороби (коли вії ростуть всередину, а не
назовні), при лікуванні ран, що гнояться. Дрібне рубане свіже
м’ясо, посипане перцем (якщо не було серцебиття), їли сирим
або злегка підсмаженим при блідій немочі [34]. Мозолі лікували
сирим м’ясом, яке заздалегідь змочували протягом декількох
годин в оцті [35]. Кров пили старики як зміцнювальний засіб.
Якщо на тілі виявляли зростаючу пухлину, то йшли на бійню і
шукали «кам’яну голову» (череп корови). Пухлину давили кісточкою (передніми зубами), тричі читали «Отче наш». Коли
йшли на бійню, ні з ким не розмовляли. Лікування
здійснювалося до сходу сонця (ст. Попутна Краснодарського
краю, [5]). Огник (хвороба шкіри) мастили розтопленим
яловичим жиром. За допомогою коров’ячого гною лікували
ревматизм. У кадушку клали гарячий гній, в нього ставили
валянки, потім ставали в ці валянки і парили ноги (ст.
Некрасовська Краснодарського краю, [5]). Гній, зібраний на
Трійцю, «відкидали» на пліт і сушили, а потім ним підкурювали
бишиху (шкірна хвороба, ст. Новодонецька Краснодарського
краю,Не
[5]).
менш вжиткові для лікування були молочні продукти.
При кашлі пили гаряче молоко з червоним перцем. При отруєнні пили молоко з содою. Парне молоко вважалося хорошим
засобом від блювоти. Від безсоння покладалося випити перед
сном склянку молока. Кисле молоко використовували при пиці,
2

"Обкладення" або "обгортання" в шкуру щойно вбитого звіра широко практикували кочовики Центральної Азії, у монголів воно часто замінювало гарячі
ванни
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укусах тарантула [36], в косметичних цілях: щоб обличчя було
чистим [37]. Для лікування трофічних виразок пили кисле молоко. Сибірку лікували кислим молоком з нашатирним спиртом,
кислим молоком з паленим галуном, а отруєння - кислим молоком з содою. Зміїні укуси також лікували кислим молоком
(вважалося, що воно витягує зміїну отруту) [5]. Волосся мили
сировоткою (щоб краще росли). Саме раннє молозиво використовувалося як витяжний засіб при гнійних струпинах, причиною яких була золотуха [37]. При спазмах шлунка їли хліб, намазаний маслом і густо посипаний мисливським порохом. Топлене коров’яче масло пили при кашлі [38]. Небагато коров’ячого масла вміщували на блюдці, а зверху робили купол з
паперу, який підпалювали. Отриманою коричневою рідиною
мастили лишай, екзему (ст. Бжедуховська Краснодарського
краю, [5]). Суху шкіру мастили вершковим маслом. Новонародженого також мастили вершковим маслом, щоб у нього була
здорова шкіра. Маззю з розтопленого свіжого масла з гострою
горілкою лікували золотушні струпини. Мякиш хліба, який умочували в напіврозтоплене свіже масло, прикладали до хворого
місця при грудниці [39; 40]. Для полегшення пологів статеві органи жінки мастили свіжим несолоним маслом [18]. При тріщинах сосків і запаленні грудей у жінок мастили хворе місце свіжим несолоним маслом. При лікуванні маститу застосовували
сметану [41].
Собака. Вважалося, що собака обдарована віщим чуттям,
здатністю передбачати майбутнє. З нею пов’язаний цілий ряд
повірь. Собака виє, підіймаючи голову вгору - до пожежі [42].
Якщо собака виє піднявши голову вгору, виє на вітер, а опустивши вниз - до нещастя [43]. Собака виє у дворі, риє землю під
будинком - до небіжчика [5]. Собака, за народними уявленнями,
володіє лікувальними і магічними властивостями. Так, якщо вагітна буде бити собаку, то у новонародженого на спині з’явиться
собачий волос (гостриць), дитина буде корчитися від болю і «вигинатися» [5]. Собачу вовну, кістки, кров, слину, жир, м’ясо, екскременти використовували як лікувальні засоби.
При лікуванні грижі хворе місце мастили собачою кров’ю
[43]. Якщо починала гнити нога (від перелому), то потрібно було
спалити собаче ребро, потовкти його і золою присипати рану
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[44]. При лікуванні більма сухі собачі екскременти перемелювали
до порошкоподібного стану і засипали (через трубочку) в око (ст.
Новодонецька Краснодарського краю, [5]). Вим’я мастили сметаною, а собака (сука) повинні була її злизати. Аналогічно лікували мастит, тільки тут злизувати сметану повинен було щеня
[5]. Щоб швидше заживала рана, треба було, щоб її облизала
собака (ст. Воронезька Краснодарського краю, [5]). Собачі укуси
лікували таким чином: у тварини вистригали вовну (хрестоподібно) перепалювалася на золу, яка змішувалася з вершковим маслом або жиром і прикладалася до рани. При запаленні легень,
туберкульозі їли собачий жир і м’ясо (м’ясо молочних щенят) [5].
При «сильно розвинених ранах» прикладали убитих щенят [45].
При лікуванні сухот у дітей по тілу хворого котили калач, який
потім віддавали (через ліве плече) чорній собаці [5].
Риба. Від хвороби очей дитину поїли риб’ячим жиром і закапували в очі. Риб’ячий жир також використовували при
лікуванні застуди, запаленні легень, опіках. Риб’ячою жовчю
лікували катаракту, запалення легень. Свіжу рибу прикладали до
хворих суглобів при поліартриті. Сиру рибу тиждень настоювали
на горілці і пили «від пияцтва» [5]. Риб’ячу луску перепалювали
на сковорідці і отриманим порошком присипали струп при
золотусі [46]. При лихоманці носили у вузлику на шиї вуси сома.
Потім потрібно було їх викинути в річку (через голову) і плюнути
туди ж (ст. Некрасівська Краснодарського краю, [5]). Дитині до
року заборонялося їсти рибу («дитя не буде довго розмовляти»)
[5]. Заєць. Заячу шкуру прикладали до наривів, чиряків. При
грудниці прикладали шкуру зайця, змазану сметаною. При скарлатині використовували заячу шкуру, змазану козячим або свиним жиром, а при лікуванні золотушних пухлин намазували її
сметаною [47]. При ревматизмі носили панчохи із заячої шкури, а
при радикуліті пояс. При наривах прикладали заячу лапу [5].
Свиня. Свиний жир вживали при застуді, запаленні легень,
туберкульозі. Від кашлю пили гарячий смалець з молоком. При
ревматизмі тіло розтирали смальцем. При огнику (вогнику) особу мастили салом, яке потім викидали через голову за поріг. Застосовували також свиняче сало, змішане з сажею від казанка, в
якому варили їжу в полі. Якщо людина втрачала слух, то йому у
вухо закапували свиний жир, змішаний з соком цибулі. Розтер255

тим в свиному салі порохом лікували рани. Від лихоманки «жидовки» (приступи виключно вночі) мазали особу освяченим салом [48]. Пліснявки лікували свинячою слиною. При проносі вживали перепалений на золу свиний шлунок [5]. Хвороба, яка називається васа (свербить між пальцями ніг і пухне) лікували ванночками з свиної сечі. Свиний помет підсмажували на сковорідці
разом з льняним маслом і теплуватим прикладали до опухлих
місць при скарлатині [47]. Свинячою жовчю мазали нариви, рани,
її пили з медом «від шлунка» [5]. Вогнепальні рани закладали
розтопленим свіжим свиним салом або мізками [49].
Ведмідь. Ведмідь, як тварина величезна і сильна, як вважалося, міг чудовим чином вплинути на здоров’я людини. «Для
здоров’я немовляти» потрібно було покатати його верхом на
ведмеді. При радикуліті ведмідь повинен був «потопати» по
спині хворого [50]. Ведмедячий жир пили при запаленні легень і
туберкульозі, а жовч застосовували при хворобах шлунка і
ревматизмі [5].
Кішка. Кішка, як вважається, є «нечистою» твариною, з нею
пов’язано немало забобонів, заборон. Так, дитині заборонялося
спати з кішкою («кішка муркотанням пам’ять забере»). У вигляді
«волохатої кішки» із закрученими вниз рогами уявляли лихоманку [51]. За народними уявленнями кішка пов’язана з будинком
[52; 53]. Вважалося, що кішка «вбиває змію», тому зміїний укус
обводили лапою одномасної кішки [5]. При нежиті підпалювали
хвіст чорної кішки (живої) і давали нюхати хворому [38]. Котячі
екскременти застосовувалися при лікуванні раку, екземи. Перепаленою котячою вовною лікували подряпини, заподіяні кішкою.
Котячі мізки використовувалися в любовній магії (при їх допомозі
робили «присухи») [5].
Гадюка. «Змії, черепахи і інші земноводні вважаються
вкрай шкідливими істотами. За одну убиту змію Бог прощає 10
гріхів» відмічав Ф.Ф. Арканников [14]. За змію, убиту на Воздвиження (Воздвиження Животворящого Хреста Господня) прощається 40 гріхів [5]. У народі вірили, що під час сну в рот до людини могла заповзти змія. У таких випадках перед обличчям потерпілого потрібно було покласти дзеркало і декілька ягід суниці.
Вважалося, що змія, побачивши ягоди, виповзе [5]. Змія могла
бути причиною лихоманки. «Сиділи ми за скиртами, в холодочку,
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а солома падає і падає. Гадюка впала за сорочку, а потім як вискоче з подолу, так в сарай. Я тода захворіла. У мене температура відразу, жар. Палить мене малярія» (Семенцова А.П., 1912
р., ст. Новодонецька Краснодарського краю [5]). Одне з покарань
за порушення заборони на роботу в православні свята також
пов’язане зі зміями. Говорили, що якщо жінка, яка годує дитину,
працює в свята, то до її грудей присосується змія [5]. У разі засухи покладалося убити змію (жабу) і повісити її на кущ [5].
Шкіра гадюки («виповзок»), знайдена восени, висушувалася, товклася в порошок і вживалася при лікуванні ран, лихоманки
(пили з водою) [38]. Цей же порошок застосовували і як своєрідну отруту - вірили, що у людини, яка випила порошок, «в серединці заведуться гадюки» [5]. Якщо довго «тіпала» лихоманка, то
на грудях, «замість хрестика», носили шкіру змії («гадючу сорочку») [5]. Вважалося, що голова гадюки, повішена на шию хоч на
один день, виліковує яку завгодно лихоманку [54].
Вівця. Баранячий жир (баранячий жир з медом) використовувався при лікуванні запалення легень, туберкульозу. При застуді, столову ложку овечого молока нагрівали і пили «на худий
шлунок». Цей же засіб використали і «від кошмару». Опіки мастили сметаною з перепаленою овечою вовною [38]). Жовч використовувалася при лікуванні ран. При ангіні готували компрес з
намиленої овечої вовни [5].
Коза. При «грудній хворобі» розтиралися козячим жиром і
лягали на піч. Козячим жиром лікували і скарлатину (на заячу
шкуру накладали козячий жир і прикладали до горла). При простуді розтирали тіло жиром, і пили його в поєднанні з молоком.
При «кашлі і тягарі в грудях» прикладали до грудей цукровий
папір просочений козячим жиром [38]. Ним же мастили ніс при
опуханні [55]. «Проти тріщин на грудях» використали козячий
жир, перепалений галун, білок яйця (змішували і мазали 3 рази
на день) [18]. Для висвітлення шкіри використовувалася емульсія, отримана з козячого жиру і цинкового порошку.
Рак. За допомогою рака лікували кам’яну хворобу. «У рака
в місцях знаходження очей знаходяться два чечевицевидні
тверді вапнякові тільця, в просторіччі «жорна». Товкли в порошок і вживали з горілкою» [38]. Ці ж «жорна» використовували,
щоб очистити запорошене око (закладали за вію і обертали
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оком). Раків їли від золотухи. Шийки раків, розрізані пополам,
прикладали декілька разів в день до ран при ракові [56].
Голуб. Вживання м’яса голуба вважалося гріхом. Цю заборону пояснювали тим, що голуб зображає собою Дух Святого
[57]. Вірили, що у голуба є пір’їни з крила агельського. Хто «відгадає» і «оволодіє» голубом пом’якшиться серцем і сам стане до
людей добрий. Через цю людину мир поселиться в людях, не
буде війни [57]. Голубине серце, зола від голубиного гнізда з
двома яйцями використовувалися в магічних цілях (при причаруванні людини, що сподобалася).
Горобець. При травмі, ударі до хворого місця прикладали
сухий помет горобця, змішаний з козячим жиром. При лікуванні
остеоміеліту на рану, свищ клали, розрізаного пополам, горобця
[5].
Ремез. Вважалося, що болотна синиця ремез має чудодійну силу, і хто її має ніколи не захворіє лихоманкою.
Кінь. За свідченням Розенберга, ступивши на те місце, де
валявся кінь, потрібно було сплюнути наліво, інакше нападуть
лишаї [38]. Опіки лікували кінським гноєм. Часник з кінським гноєм застосовувався при лікуванні лишаю. Стрижучий лишай мазали рідиною, яку видавлювали з кінського гною. При отруєнні
алкоголем, потрібно було напоїти хворого «Мар′їною травичкою»
(вичавити в склянку кінський гній і дати випити хворому) [5]. Від
віспи прикладали ганчірки, змочені в рідині, отриманій від вичавлення свіжого кінського помету [47]. Столову ложку цієї рідини
давали при проносі [43]. Від водянки закопували хворого в гній.
Рекомендувалося провести цю процедуру в лазні [59]. При ревматизмі висушеним теплим гноєм обкладали хворі місця, закопували до пояса в прілий кінський гній [38]. З свіжого кінського
гною готували парові ванни при геморої. При ревматизмі натиралися перетопленим мозком з ноги коня [60]. При «замку сечі»
вживався буж з однієї волосини хвоста білого коня [38].
П’явки. У першій половині XIX ст. вилов п’явок «у вікових
болотах прикубанських і приморських» був однією зі статей
прибутку військової скарбниці Чорноморського козачого війська. Разом з видобутком нафти він давав щорічно біля 1000 рублів [61]. П’явки служили і предметом торгівлі з горцями, козаки
також охоче купували їх, а потім використовували для лікування [62]. П’явки вважалися військовою власністю. Військо піклувалося про охорону п’явок. Їх вивіз за межі війська був заборонений і обкладений митом (вони забиралася натурально, у ви258

гляді десятої п’явки на користь війська для військового шпиталю) [63].
За допомогою п′явок лікували головний біль, радикуліт, гіпертонію, флюс, закупорку вен на ногах, хвороби печінки, чиряки. Коли п’явка набирала кров, то її посипали сіллю, і вона відпадала, випустивши кров. Її поміщали у воду і використовували багато разів [5].
Жаба. Як правило, в розмовній мові всіх безхвостих земноводних називають жабами [64]. Ця ж плутанина зберігається
і в народно-медичній термінології. Жабі приписується магічна
здатність чудовим чином впливати на природу (якщо жабу убити і повісити на кущ піде дощ), людину (жаба скрутить фігу помре мати). Вважалося, що вбивати жабу гріх. Вірили, що якщо білувата рідина, яку виділяють особливі горбики на її спині,
попаде на руки, то на них потім виростуть бородавки (таке ж
повір′я існує сьогодні на Запоріжчині - прим. ред.) [5].
При лікуванні шпор жабу розривали навпіл, прикладали до
підошви ноги і так ходили. Її ж прикладали при закупорці вен на
нозі. Від тривалої лихоманки носили на шиї в мішечку жабу (поки
не пройде хвороба). При лікуванні раку використали жир жаби й
індика [5]. Жаба застосовувалася і в народній ветеринарії. Якщо
у корови «зупинявся шлунок» (а також при високій температурі),
то потрібно було дати їй проковтнути жабу [5].
Миша. У народно медичних уявленнях, замовах з образом
миші і її здатністю гризти співвідноситься метод «вигризання»
хвороби, наприклад, грижі [5]. Однак ця тварина застосовувалася і для цілком утилітарної лікувальної процедури. Так, в ст. Преградній Карачаєво-Черкеської Республіки при лікуванні грижі,
мишу за вуха підносили до хворого місця, щоб вона його вкусила
[5].
Качка. Оригінально позбувалися застряглої в горлі риб’ячої
кістки. Треба було в горло хворого вмістити голову качки, щоб
вона крякнула там [5].
Кажан. Кажан використовувався в любовній магії. Його ловили і вміщували в мурашник (під горщик), а потім вибирали з
скелета, що утворився дві кістки (з крючечком). Їх потрібно було
носити з собою. А для привернення уваги «персони», що подобається треба було непомітно для неї зачепити її цими гачками.
Кажана також прибивали до комірів цвяхом, носили в ладанці на
грудях «товчені» кістки [65].
Їжак. Жиром їжака, його м’ясом лікували шлунок, туберкульоз.
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Дика кішка. Жир дикої кішки застосовувався від опіку, висипу на тілі, туберкульозу.
Борсук. Борсучим жиром лікували запалення легень, туберкульоз. Аналогічно використовували і жир єнота і куниці.
Гусак. Гусячим жиром лікували опіки. Жир також пережарювали з цибулею, додавали туди вершкове масло і
використовували його при лікуванні опіків.
Ящірка. Ящірка використовувалася при лікуванні шолудивості. Її спалювали на вогні, щоб утворився попіл, який потім прикладали до хворого місця.
Кріт. Якщо кріт риє нору з двору - це на швидку смерть.
При лікуванні грудниці прикладали свіжу шкуру крота.
Сліпець кавказький. Цікаві уявлення пов’язані з твариною,
яка на Кубані має різні назви: зінське щеня, земляний кутенок,
хом’як, сліпий кутенок. Мова йде про кавказького сліпця. Своєрідною його особливістю є повна відсутність очей; там, де повинні
бути очі, проходить шкіряна складка, що йде від кутів рота до
потилиці. З ротової порожнини далеко вперед стирчать досить
великі нижні різці. Веде сліпець підземний образ життя, а на поверхні стає безпорадним, хоч, відчуваючи небезпеку, злісно
хрюкає, сопе, підіймає вгору голову і виставляє уперед з напіввідкритого рота свої жахливі зуби [66]. Його описав англієць
Е.Спенсер, що склав в 1830 році опис Черкесії [67]. Про походження сліпця існують легенди, зафіксовані, в більшості своїй,
на Україні, в тому числі і на метропольних територіях кубанських
козаків. У одній з них говориться, що зінське щеня з’явилося на
світ від собаки, яка обернулася жінкою. У дев’ятому поколінні
роду, що походить від собаки, у жінки народилися щенята (зінське щеня). Господь закляв зінське щеня, щоб було сліпим, так
як воно дуже на людей сердите [68]. Сліпці народжуються від
жінки за її гріхи. Вони жахливо злі і отруйні (вважалося, що кого
вкусить це звірятко, той помре) і тому Бог позбавив їх зору. Якби
у них був зір, то вони б людей їли [69]. Нами в 1992 році на хут.
Левченко записана легенда про походження сліпця від сина багатого козака, якого батько для того, щоб виграти суперечку про
родюче поле у бідняка, закопав по горло в землю (він повинен
був підтвердити приналежність поля батькові і відгукнутися на
його заклик) [5].
Описи сліпця, зафіксовані в різних станицях Кубані, схожі і
різняться лише в деталях. «Такий сірий, здоровий… У нього там
ікла такі!» (ст. Кущівська, [5]). «Він такий злючий, хвіст великий
рудий. Він кидається на людину, на обличчя, хапає» (ст. Ново260

донецька, [5]). «Сліпі кутята. Схожий на хом’яка. Жив у приліску,
в норі, в бур’яні» (ст. Некрасовська, [5]). «Він як пацюк цей звір,
дикий, а зуби у нього здорові» (ст. Спокійна, [5]). «Вони навіть
хапають людей. Воно таке не дуже велике, жовтеньке, на шиї
трохи трохи біленьке. Усики і зуби такі злі злі» (хут. Барибін, [5]).
Тварина ця вважається чудодійною. Після своєї смерті вона передає неначе б надзвичайну силу своєму вбивці. Людина,
що задушила його певним способом отримувала цілющий дар
виліковувати «горлові хвороби»: жабу, паколки, гланди, глотошную, соски, завалки, зубище, опахолку, заушницю (ангіну,
свинку, скарлатину), а також зараження крові.
У ряді станиць сліпцем / сліпухом називали крота, його ж
належало душити, вимовляючи молитву «Отче наш». У звірятка
треба було попросити прощення (ст. Тамань, [5]).
Лікували «горлові хвороби», придавлюючи хворі залози (зовні і
зсередини) з великою мукою для хворого. Причому, лікування здійснювалося тими ж пальцями, якими душили тварину (якщо душили
звірятко великим, вказівним і середнім пальцями, то цими ж пальцями і лікували). При цьому, в ряді випадків, читають «Отче наш» і вимовляють замову. У ст. Новодонецькій раніше читають «Отче наш»,
а потім: «Сучище, сучище, візьми свою зубище від крещеного, моленого імярек». У ст. Роговській вимовляють: «Як на хати стають кроквиці, так у роту стають зубища. Дим у гору, зубищі в гору. Дим упадає
зубище пропадає» [5]. За свідченням М. Харламова такий знахар
весь час беріг свої пальці від бруду, рідко кому подавав праву руку
для рукостискання. Односельчани шанували його, і якщо запрошували в будинок, ставилися до нього з великою повагою [70]. На загал
повір′я про сліпця і народно-лікувальні заходи пов′язані з ним можуть
бути предметом окремого дослідження.
На жаль, народна медицина кубанців, як з боку етнографів,
так і з боку фахівців в галузі природознавчих дисциплін, вивчена
недостатньо. У зв’язку з цим закономірною є поява псевдонаукових вишукувань, що спекулюють на кон′юнктурності цієї проблеми3.
Уявлення, що склалися в етнографічній науці про народну
медицину східних слов’ян (див., напр., [28]) як, в основному, про
траволікування, ґрунтуються, у своїй більшості, на стереотипі
3
Є декілька статей С.В. Жабчик оглядового характеру, які основані на давно
введеному в науковий обіг матеріалі, що міститься в публікаціях дореволюційних наративів і прямому переспіві статей сучасних дослідників. Відсутність польових етнографічних матеріалів суттєво знижує їх цінність.
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дослідницького підходу до даної галузі традиційної культури, ніж
на реальному фактологічному матеріалі.
До основних методів народної медицини у кубанських козаків
належить терапія з використанням засобів тваринного походження
(лікарських тварин).
Подальшого вдосконалення вимагають дослідницькі програми
для збору польового етнографічного матеріалу з народної медицини для того, щоб зробити найбагатший народний досвід по використанню лікарських тварин доступним для комплексного вивчення
представників різних наукових дисциплін.
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Алла ФЕДИНА,
кандидат культурологии, доцент Кубанского
социально-экономического института

КУБАНСКИЙ ПУБЛИЦИСТ И ПЕДАГОГ
НИКОЛАЙ ВОРОНОВ
Заметной фигурой среди кубанской интеллигенции второй
половины XIX века был Николай Ильич Воронов (1832-1888) талантливый публицист и передовой педагог, продолжатель дела выдающегося просветителя К. Россинского.
В начале карьеры, сразу после окончания Харьковского
университета, он преподавал латинский язык в Ставропольской
гимназии, а в январе 1856 года был переведен учителем русского языка и географии в Екатеринодарскую войсковую гимназию. «Дело свое знал, любил, относился к нему творчески, гимназисты и учителя уважали его за глубокие знания, педагогическое мастерство, ровный и добрый характер» - так описывает
Н. И. Воронова на основании документов санкт-петербургский
исследователь доктор исторических наук И. П. Лейберов [1].
Через два года его назначают старшим учителем русской словесности.
С весны 1856 года Н. И. Воронов совершает ряд путешествий по Кавказу с познавательными целями. За три года он посетил побережье Азовского моря, Закавказье, Ставрополье, Северное и Восточное Причерноморье, побывал во многих станицах
и аулах Черномории, изучая быт и жизнь населения края, экономику и географию региона, ведя дневниковые записи. Он на265

писал ряд статей и очерков, которые опубликовал в таких изданиях, как «Одесский вестник», «Самарские губернские ведомости», «Русский вестник», «Русское слово» и др.
«Одесский вестник» в марте-октябре 1858 года опубликовал его «Дорожные заметки на разных путях южной России от
Екатеринодара до Ставрополя» (31, 55, 57, 66 и 111-й номера
журнала). В этих очерках Н. И. Воронов ставит проблему взаимоотношений человека с природой, призывая к освоению южнорусских степей. «Степями у нас так восторгаются, такую обильную дань приносила им наша поэзия! Дайте ей (степи) людность, дайте ей обработку ваших рук, чтоб на ней побольше точек являло на себе следы труда человеческого» [2].
Вот с какой любовью он описывает южную природу: «Обильный урожай на все, начиная от всякого рода садовых плодов
до трав и хлеба, веселил взор проезжего на каждом шагу: то густо убранные спелыми ягодами краснели вишневые деревья, то
сизел сливняк от несметного множества плодов, то желтели едва зачавшие созревать абрикосы; пшеница, в рост человека, где
еще не успели собрать ее в копны, шумела крупными наливными колосьями; местами они перемешивались с рожью, и как ни
высока и ни густа была последняя, однако она не уступала ей в
силе и росте и превосходила ее полновесностью колоса… А какие богатые травы!.. Трава, леса, подернутые синевой, и дальняя полоса гор» [3].
Из его заметок можно узнать, как выглядели пограничные
станицы в середине XIX века. По его описанию черноморские
станицы Васюринская и Старо-Корсунская как пограничные
пункты имеют вид маленьких укреплений, т. е. обнесены канавой и огорожей, а для въезда в них устроены ворота с караульнями. Этим они отличаются от других непограничных поселков,
которые не нуждаются в военных предосторожностях. В остальном станицы - те же русские села. Есть церковь на базарной
площади, грязные улицы с избушками и плетнями по сторонам,
несколько ветряных мельниц; церковь обычно деревянная, с
белыми стенами и зеленой крышей. Избы малороссийской постройки, крытые соломой и камышом. За плетнями - плодовые деревья или белая акация. На улицах - собаки и свиньи. От закубанских воров - пушка на посту и сторож на вышке.
Автор приводит такие статистические сведения: в станицах
жителей примерно 2216 человек, 374 турлучных дома, 14 колод266

цев, 16 ветряных мельниц, 3120 голов крупного рогатого скота,
4.230 овец и 105 лошадей, цена 1 головы крупного рогатого скота 25-35 руб., лошади - 20-50 руб., овцы - 2-3 руб.
Далее на пути - станицы Воронежская и Усть-Лабинская,
находящиеся на границе Ставрополья и принадлежащие линейцам, которые быстрее переняли все горское: бороду, папаху,
черкеску, серебряное оружие. За Лабинским укреплением - Ладожская, Тифлисская, Казанская, Кавказская, Темижбекская.
Они мало чем отличаются одна от другой: разница в архитектуре станичной церкви или в количестве деревьев, избушек, мельниц. Автор сетует: плохо, что не используется река Кубань для
пароходных сношений.
Следующий дорожный очерк посвящен Ставрополю. «Воздух, очищенный вчерашним дождем, был так прозрачен, что
очерчивал предметы во всех их внешних подробностях; зелень,
вымытая и освеженная, блестела на утреннем солнце каждым
листиком, красовалась каждою веткою; вся обстановка дороги
дышала здоровьем, силой, свежестью, и весело чувствовалось,
после утомительной степной езды вдруг перенестись в горную
местность» [4]. Как сообщает автор, Ставрополь называют «Парижем Кавказа».
После однообразия степей город мог показаться Парижем:
бульвары с музыкой и гуляющей публикой, клуб, театр, магазины. С юмором описывает он жизнь провинциальных холостяков,
которые занимаются картами и попойками: «И вот еще ни свет
ни заря к водке успели не раз приложиться: не нужен и чай, затуманилось утро вплоть до обеда; за обедом снова водочное
подкрепление сил - и затуманился день до вечера; от такого местного обычая новозаезжий, не обижая товарищей, отставать не
может» [4). Офицеры пишут записки в духе Марлинского о любовных интрижках.
Как подмечает наблюдательный Н. И. Воронов, в Ставрополь - «страну служебных привилегий» - едут искатели счастья,
карьеры, приключений. Это город военных и гражданских, население пестрое - русские, армяне, грузины, калмыки, татары, ногайцы. Далее автор описывает ставропольское общество. Здесь
следят за нарядами, балами не хуже, чем в столице, в обществе
слышен французский язык, в моде губернские обеды-ужины.
Историк дает небезынтересные сведения о культурной
жизни города. Так, в Ставрополе в 1852 году на средства от
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пожертвований ряда жителей и губернатора Волоцкого была
создана публичная библиотека, которая занимала три комнаты в небольшом казенном доме в центре города. В одной из
комнат читатели могли ознакомиться с периодическими изданиями, из них в 1857 году было 17 русских, 6 французских и
одно немецкое. Имелось также до 1000 названий книг. Плата
за пользование библиотекой составляла 7 рублей в год, за
полгода - 5, за 3 месяца - 2 рубля 60 копеек, за месяц - 95
коп., за день - 10 коп. Посещать ее можно было ежедневно,
кроме воскресенья и праздников, с 8 до 12 и с 2 до 5 часов.
На дом выдавалось не более двух книг. Ежегодно библиотека
обслуживала 300 читателей.
Далее автор сообщает об открывшемся 23 апреля 1856 года местном музее, в котором имеются 4 отдела: естественных
предметов, промышленных предприятий, этнографический и
археологический. Основатель музея - тот же губернатор Волоцкий. В помещении городской думы хранится коллекция камней,
глин, песков, минералов, растительный гербарий, чучела местных животных.
Главная улица Ставрополя - Николаевская, по ней проходит бульвар из тополей и акаций, украшает ее и фонтан. Дважды в неделю здесь звучит военная музыка. В городе есть пятиглавая соборная церковь. Местом для гулянья служит Воронцовский сад - чистый, тенистый, с виноградом разных пород, каштанами, грецкими орехами, множеством цветов, лекарственных
трав и двумя-тремя тощими соснами. Два резервуара воды обсажены ракитами, через них мостики, в воде плещутся белые
лебеди. Улицы города вымощены здешним камнем, но не все, и
местами грязь невылазная. Главная улица освещается газом,
остальные темные.
Городские постройки большей частью каменные: дерево
здесь стоит дорого. Камень мягок, ноздреват, пропускает в комнаты сырость и холод. Воду привозят из окрестности: поблизости нет полноводной реки.
У Н. И. Воронова была своя программа освоения степей,
которая включала строительство городов, где будет сосредоточена промышленность, наука, торговля, искусство и человек
сможет найти достойное применение своим силам, таланту.
Другим пунктом программы было наделение всех крестьян, местных и переселенцев, землей. Далее он предлагал строить но268

вые школы, учить казачьих и крестьянских детей грамоте. Как
историка, его волновало прошлое нашей Родины, для изучения
которого он предлагал проводить в Черномории археологические раскопки. Он надеялся увлечь своей идеей тех, кто «в жизни
имеет серьезные цели, кто смотрит на время, как на короткий
срок, предназначенный для нашего самоусовершенствования»
[5].
Н. И. Воронов приобрел известность среди передовой читающей публики юга России и Северного Кавказа благодаря
многочисленных очеркам и статьям: «Постоялый двор», «Черноморские письма», «Вести с Кубани», «Четыре дня на Азовском
море», «Школьные воспоминания», в которых он поднимал такие актуальные проблемы, как положение крестьян, грамотность
населения, вопросы местного самоуправления, бездушное отношение властей к казакам-переселенцам.
Так, в знаменитом герценовском «Колоколе» была опубликована его заметка «Победа графа Евдокимова над саперным казачьим полком», в которой он рассказывает о переселении Хоперского полка, когда-то бывшего передовой линией и
имевшего в своих рядах много ветеранов. «Чем же наконец
окончит это преступное, это безобразное правительство, окруженное ворами, слепое, тупое и которое даже печатного читать не умеет?», - гневно восклицает автор в заключение статьи [6].
В этой же газете помещена его заметка «Распятие казачьих
бород» о жесткой дисциплине в войсках на Кавказе и в Закубанской области. Некто подполковник Абазин просверливал стену,
вкладывал туда бороды казаков и «загвоздивал». С помощью
пыток он пытался сломить сопротивление казаков, не желающих
переселяться. Генерал-майор Кусаков отдал его под суд [7].
В другом очерке Н. И. Воронова «Черноморская степь»
помещен интересный этнографический материал о ярмарке в
станице Старо-Щербиновской, куда приезжали купцы из Ростова, Екатеринодара, Ейска.
В путевых заметках автор описывает и курьезные случаи.
Так, ожидая в Ейске пароход на Таганрог (в наше время нет такого сообщения), он нечаянно уснул в гостинице. Когда его разбудили, то оказалось, что пароход пришел и ушел до срока, потому что уходит, когда ему вздумается, к тому же в Таганроге
капитана ждала невеста.
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Описывая Ейск, он отмечает, что в нем есть градоначальник, межевая комиссия из Екатеринодара, которая собирает сведения о количестве и качестве земли черноморских казаков, уездное училище. За городом много кирпичных заводов. В самом
городе много нежилых домов, недостроек. Купец живет в Ростове, а здесь держит дом, потому что «запас беды не чинит» [8].
Впечатления о Екатеринодаре, который за 60 с лишним лет
не вырос больше станицы, путешественник описал в очерке
«Несколько мыслей о новом портовом городе Черноморья». Население здесь не прибывает. Екатеринодар будет долго находиться в запустении, считает автор, т. к. расположен в нездоровой местности, не в центре края, не вблизи моря, не на торговом
тракте. К тому же черноморец апатичен, не предприимчив. Власти хотят учредить новый портовый город в станице
Темрюкской, но жители Екатеринодара беспокоятся, что статус
их города тогда будет еще ниже. Хотя на карте Черномории три
города - Екатеринодар, Тамань, Ейск, - ни один из них нельзя
назвать городом: «несправедливо величать городом обширную
станицу»
Представляют
[9].
интерес «Школьные воспоминания» Н. И.
Воронова о жизни детского учреждения того времени, написанные в художественной форме. Вот, например, описание одежды,
которую мальчик получал в пансионе: «На этой паре платья были многочисленные следы штопок и заплаток, обозначавшихся
белыми толстыми нитками; а в том месте рейтуз, где выгибались колени, просто-напросто смотрели дыры, которых ни заштопать, ни заплатать уже не было никакой возможности» [10].
Чем кормили учащихся? В 6 утра завтрак: один стакан сбитня (горячий напиток из воды, меда и пряностей. - А. Ф.) с молоком и небольшой хлеб. Булочки были часто из затхлой муки, недопеченные или с примесью песка.
На обед - борщ, каша и жаркое. «Говядина проходила несколько инстанций: с базара в дом директора, где жена его отрезала лучшие части себе (на глазах воспитанников, которые
смотрели из окон классов), потом в дом инспектора, к эконому,
который не забывал ни себя, ни надзирателей, ни других чинов.
Оставшееся на нашу долю - обрезки говядины до того жилистой,
что некоторые делали из нее мячики резинные». Каша пшенная
и гречневая была с большим количеством мышиных следов. «В
первые дни месяца, когда выдавалось жалованье пансионным
служителям и все они считали священным долгом выпить, а по270

вар - тем паче, тогда в каше и борще могли быть куски теста, а
раз подали нам сваренную трубку с табаком. Наши желудки переваривали все, что готовили повара спьяна. Мы, как спартанцы, привыкли ко всякого рода лишениям, и в этом были свои хорошие стороны воспитания» [10].
Надзиратели наказывали детей тем, что отбирали булки во
время еды и относили себе домой, некоторые трепали учеников
за уши, давали подзатыльники.
В очерке «Плаванье у восточных берегов Черного моря»,
напечатанном в журнале «Русское слово», Н. И. Воронов описывает свое путешествие пароходом из Керчи в Абхазию. По
пути была остановка в Новороссийске - городе, который
разграничивал земли покорных натухайцев от немирных еще
шапсугов.
С какой наблюдательностью и юмором описывает автор погрузку вещей грузинского князя-генерала, отъезжавшего на родину: «…кареты, коляски, тарантасы; в трюм то и дело опускались тяжеловесные сундуки, тюки, ящики; всякого вида коробки,
ящички, узелки, бочонки размещались внутри экипажей и под
экипажами; кадки с цветами, горшки с маслом, кувшины с молоком, фляжки и бутылки с разными напитками также заняли собою много закоулков и палуб, в явный ущерб помещения для
пассажиров четвертого класса» [11].
«Наконец явилась особа генерала с его многочисленным
семейством: жена, дети, компаньонка, гувернантка, компаньон,
разнообразная прислуга из солдат, нянек, грузин и армян, - все
они наполнили пароход до такой степени, что стало на нем для
всех тесно. Но еще не все: оставалось втащить на палубу 7 лошадей, для которых нужны и корм и стойла» [11].
С такой же иронией он описывает хаос в Сухумском ботаническом саду: «Растительность его роскошна, но мало за нею
ухода - деревьям дана полная воля глушить друг друга… Тутовые деревья, инжир или винная ягода, миндальные деревья,
каштан, бегония - все это, перемешавшись, дает густую тень для
елей, все это своею роскошною листвой прикрыло множество
кустарников и плодовых низкорослых дерев: розы и китайская
мальва глушат гранату, черешню; апельсинные и лимонные кусты перемешались с персиками и абрикосами, виноград вьется
около лавра, акация глушит все остальное» [11].
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О Гаграх: «Гагры - укрепление, из которого нельзя сообщаться морем - нет судов, сушей - нет дорог, ущелье занято горцами,
зазевался часовой - стал мишенью горцу. Горная речонка то пересохнет, так что пить нечего, то после дождей грозит
разрушением постройкам форта. Здесь свирепствует лихорадка,
процветают кутежи и дебоширство. Так в Лазаревском форте, в
Головинском. Такова жизнь по Кавказской береговой линии.
«Восточная война показала несостоятельность бывшей тут
военной системы. Без поддержки со стороны нашего флота
осуществление подобных фортов немыслимо», - утверждает
авторПублицистическое
[11].
наследие Н. И. Воронова насчитывает
около двухсот статей, посвященных проблемам кавказоведения.
Из преподавателя гимназии Николай Ильич вырос в видного
общественного деятеля, известного ученого.
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ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ
ПАМЯТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО НА КУБАНИ
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)
Кубанцы любят и хорошо знают поэзию Тараса Григорьевича
Шевченко, считают его непревзойденным певцом казачества. Трогательное и уважительное отношение наших земляков к поэту
уходит корнями в 40-е годы XIX столетия, когда первый экземпляр
«Кобзаря» привез из северной столицы черноморский полковник
Яков Кухаренко.
Уже в марте 1862 г., узнав о кончине Кобзаря, екатеринодарцы из числа местной военной интеллигенции разучили
сцены из «Наталки-Полтавки», а вырученные от театрального
представления деньги направили в Петербург для увековечения
его памяти.
Заслуживает упоминания сорокастраничная книжечка «Поминки Тараса Григорьевича Шевченка 25 февраля 1882 года в
Екатеринодаре», подписанная криптонимом А.Т., за которым
скрывался украинский литератор и педагог Алексей Андриевский (1845-1902). Издание было осуществлено редакцией первой
в нашем крае частной газеты «Кубань». Реклама этой книги, рассказывающей о великом украинском поэте, несколько раз размещалась на первой странице газеты. По информации кубанского шевченковеда В.К. Чумаченко, собранные средства были направлены в Канев на сохранение могилы поэта и открытие народной школы его имени.
Одной из форм чествования кобзаря в казачьем краю были «Шевченковские роковины», которые до 1895 г. проводились в Екатеринодаре эпизодически, а в дальнейшем - ежегодно, причем география таких праздников быстро расширялась
за счет других, все более отдаленных городов и станиц области. Кроме традиционных литературно-музыкальных вечеров и
спектаклей, «живых картин», поставленных по произведениям
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поэта, совершались поминальные панихиды в Войсковом кафедральном соборе. В годы ослабления реакции в них принимали участие даже высшие чины Кубанского казачьего войска,
а проводимые мероприятия широко освещались в местных периодических изданиях. Это всегда изумляло приезжавших на
Кубань гостей из Украины, где подобные либеральные вольности были тогда просто невозможны.
Значительным эпизодом в кубанской шевченкиане явилась
публикация в 1899 году в «Кубанских областных ведомостях»
всех сохранившихся писем Т. Г. Шевченко, которые он адресовал своему другу атаману Я. Г. Кухаренко. Ныне история дружбы великого украинского поэта и казачьего писателя широко известна.
В феврале 1901 года общественность Екатеринодара отметила 40-летие со дня кончины Тараса Григорьевича. Среди
мероприятий, посвященных этой дате, обращает на себя
внимание выставка портретов поэта и его бюста, который
предоставил для экспозиции сын Кухаренко Александр
Яковлевич. В апреле того же года Екатеринодарская городская
дума приняла решение «об увековечении памяти малорусского
поэта Т. Г. Шевченко присвоением его имени бульвару по улице
Ростовской и одному из вновь открываемых городских училищ»
[1]. Речь идет о «двухклассном имени
Т.
Шевченко
женском училище», которое носило это имя, по крайней мере,
до 1917
О том,
г. [2].
как готовилось к 100-летнему юбилею Тараса Григорьевича кубанское Причерноморье, мы узнаем из журнала Новороссийской городской думы за 1914 г. Для доклада городской
думе поступило заявление «группы новороссийских домовладельцев и других местных жителей». Процитируем этот документ:
«23 февраля 1914 г. исполняется 100-летие со дня рождения гениального украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Во многих местах России образованы комиссии в целях
выработки программы достойного чествования писателя,
произведения которого давно перешли за пределы России и
известны
всем
культурным
нациям.
Продолжающаяся
всероссийская подписка на памятник Шевченко в Киеве
превысила уже 225 тыс. руб. Во многих городах, в том числе и в
соседнем Екатеринодаре, именем покойного названы школы,
бульвары, улицы. Киевское городское самоуправление, идя
навстречу петиции, подписанной тысячью граждан, взяло на
себя инициативу организации юбилейных торжеств. Очередь за
Новороссийском.
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Нижеподписавшиеся полагают, что духовному центру Черноморского края нельзя не присоединиться к общему течению
как потому, что великие писатели-светочи прогресса принадлежат всему миру, без различия наций, так и потому, что окраины
Новороссийска, а также ближайшие к нему станицы и поселения
заселены по преимуществу украинским народом, драма жизни
которого и былое крепостное иго вызвали наиболее сильные
звуки на скорбной кобзе Великого Кобзаря, нежно любящего
несчастных и обездоленных и страстно взывавшего к справедливости».
Далее авторы этого ходатайства вносят на рассмотрение
думы следующие предложения:
1. Наименовать одно из городских училищ именем Т.Г. Шевченко.
2. Наименовать Мысхаковскую улицу именем Тараса Шевченко, о чем уже возбуждали ходатайство домовладельцы этой
улицы три года назад.
3. Ассигновать из городских средств известную сумму на
приобретение хотя бы дешевого издания «Кобзаря» Шевченко
для бесплатной раздачи всем учащимся школ Новороссийска и,
наконец,
4. Разрешить нижеподписавшимся на свой счет поставить
на каком-нибудь бульваре или в парке на месте, выбранном по
согласованию с Управой, на некотором пьедестале, бюст покойного поэта Т. Г. Шевченко».
Новороссийская городская дума, рассмотрев это заявление на своем заседании 23 января 1914 года, утвердила следующее постановление:
«...по случаю исполняющегося столетия со дня рождения
поэта Т. Г. Шевченко:
1. Открыть во второй части города городскую публичную
библиотеку имени Т. Г. Шевченко, для чего Управа имеет принять соответствующие меры и изыскать необходимые средства.
2. Переименовать Мысхакскую улицу в улицу им. Тараса
Шевченко.
3. Присвоить 18-му начальному городскому училищу наименование училище имени Тараса Шевченко.
4. Место постановки бюста Т. Г. Шевченко на одной из
городских площадей или бульваров предоставить лицам, возбудившим настоящий вопрос, установить таковой бюст в помещении будущей библиотеки имени поэта» [3].
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В 1914 году в станице Пашковской общее собрание ссудосберегательного товарищества приняло решение открыть при
товариществе библиотеку имени Т. Г. Шевченко и назначить
ответственным за нее Спиридона Родионовича Сотниченко [4].
Интересно, что в последующие годы товарищество заботилось о
пополнении библиотеки и ежегодно выделяло на нее средства
из прибыли, полученной от своей деятельности.
До настоящего времени в научной литературе никогда не
упоминалось о том, что в 1914 г. на Кубани планировалось основать Шевченковскую стипендию. Эта информация была
обнаружена нами в Государственном архиве Краснодарского
края среди других документов школы живописи и рисования
Екатеринодарского художественного кружка. В связи с ней
называется имя учащегося этого учебного заведения Василия
Ковалевского.
«По встретившейся надобности имею честь просить Вас
сообщить - состоит ли в числе учащихся вверенной Вам школы
Василий Ковалевский и каковы его успехи» [5]. Это строки из
письма (№ 3677 от 7.03.1914 г.) председателя Екатеринодарской городской исполнительной комиссии по народному образованию директору школы живописи и рисования П. С. Краснову.
Через восемь месяцев Краснов получил от него второе письмо
(№ 15022 от 28.11.1914 г.), касающееся В. Ковалевского.
«Ввиду того, что ученик вверенной Вам школы В. А. Ковалевский назначен кандидатом на Шевченковскую стипендию,
покорнейше прошу Вас <...> сообщить, состоит ли г.
Ковалевский в числе учеников школы в настоящее время и за
какой срок не внесена им плата за учение» [6]. Больше писем на
эту тему нет. Из списка учащихся школы за второе полугодие
1913-1914 учебного года следует, что В. Ковалевскому
семнадцать лет, он православный, крестьянин, имеет начальное
образование,
включен
правлением
Екатеринодарского
художественного кружка в число восьми беднейших учеников,
освобожденных от платы за учебу [7].
В конце 1915 г. В. Ковалевский назначен Екатеринодарской
городской управой городским стипендиатом и за него внесена
плата в размере 30 рублей (за второе полугодие 1914-1915 учебного года) [8]. Таким образом, неизвестно, был ли он назначен
Шевченковским стипендиатом и состоялась ли вообще эта задумка.
Имя В. Ковалевского есть в списке городских стипендиатов
на первое полугодие 1916-1917 учебного года. Однако уже осе276

нью 1916-го он был призван в действующую армию. Документы
умалчивают о том, кому удалось добиться отсрочки для этого талантливого ученика от воинской службы. Можно предположить,
что это сделал Ф. А. Коваленко, пользовавшийся в городе авторитетом, или директор школы П. С. Краснов. Тем не менее в «Свидетельстве о явке к исполнению воинской повинности» указано,
что «казак села Крапивны Курмановичской волости Василий Андреевич Ковалевский явился к исполнению воинской повинности по
призыву 1916 года. <...> постановление на службу отсрочено для
окончания образования в Екатеринодарской школе живописи и
рисования Екатеринодарского художественного кружка, но не далее 1 июня 1917 г. Выдано Новозыбковским уездным по воинской
повинности присутствием 3 октября 1916 г. за № 15655» [9].
22 октября того же года директор школы живописи и рисования
П. С. Краснов обращается в Екатеринодарское уездное по воинской повинности присутствие: «Настоятельно прошу сообщить место назначения призванного и отправленного в войска по набору 21
или 22 октября сего года ученика Екатеринодарской школы живописи и рисования Ковалевского Василия для отправки ему отсрочки, присланной Новозыбковским уездным по воинской повинности
присутствием за № 15655 от 3 октября сего года при сопроводительной бумаге за № 15667 от 3 октября сего года для окончания
образования до 1 июня 1917 г.» [10].
Дальнейшая судьба В. Ковалевского неизвестна, как неизвестно и то, получил ли он документы об отсрочке, находясь в
действующей армии. Судьба кандидата на Шевченковскую стипендию, так же как и судьбы других учеников первой на Кубани
городской школы живописи и рисования - тема отдельного исследования.
Завершая наш экскурс в прошлое, отметим, что в 1980 г., в
Краснодаре был установлен памятник Т. Г. Шевченко (скульптор
И. П. Шмагун, архитектор - В. Г. Головеров) по улице его имени
на пересечении ее с одной из магистральных улиц города. Нам
представляется целесообразным перенести памятник к Литературному музею Кубани, где жил друг поэта Я. Г. Кухаренко, где
есть уголок, посвященный дружбе двух литераторов, хранится
бюст Тараса Григорьевича работы академика Ф. Каменского, а
рядом на почетном месте стоит томик его бессмертного «Кобзаря». За это неоднократно, но пока безуспешно, высказывались
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деятели украинских культурно-просветительских обществ Кубани.
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ЯЛТИНСЬКИЙ МУЗЕЙ КОБЗАРСТВА КРИМУ
ТА КУБАНІ
При Кримському державному гуманітарному інституті функціонує Музей кобзарства Криму та Кубані. Збір експонатів до музею було розпочато 1964 року. В основне їх число входять давні
бандури кустарного виготовлення, а також найрізноманітніші документи та матеріали, причетні до кобзарства досліджуваного
регіону. Тут і окремі деталі бандур, і інструменти, якими робились бандури, світлини, листування, книги, журнали з відомостями про майстрів та бандуристів, спогади сучасників тощо.
В експозиції музею знаходяться бандури таких майстрів і
бандуристів:
1. Бандура 2-ї пол. XIX ст. Майстер невідомий. Бандуристкобзар - Лудильник Карпо з м. Сімферополя (близько 1860-1940
рр.). Передав у 1994 р. у дар музею сімферопольський український скульптор Валерій Кольцов.
2. Бандура № 2. поч. XX ст. Майстер і бандурист Цемко Андрій Павлович (1878, м. Ялта -1956, м. Ялта). Придбана 1966 р.
в Ялті за 15 крб. у Ніни Такової, племінниці А. Цемка.
3. Бандура 10-х рр. XX ст. «Столярный и музыкальный мастер
Александръ Самуиловичъ Корниевский, г. Мена, Черниговской губернии.» (1889, с. Данилівка,Чернігівської губ. - 1998, м. Корюківка,
Чернігівської області). Бандурист - Лазаренко Володимир Семенович (1900, ст-ця Канівська - 1994, ст-ця Канівська). Придбана у бандуриста 1981 р. за 25 крб.
4. Бандура, сконструйована 29 лютого 1914 р. «Майстер Боровик П. з м. Остер, Чернігівської губ.» Бандурист - Попов
(Попенко)
Олександр Іванович (1881, м. Купіїваха, під Харковом - 1941, м.
Київ).
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Передана в дар музею 1966 р. ялтинкою, донькою бандуриста
Ганною Могилевич, 1920 р. н.
5. Бандура 1914 р. Майстер - Герижван-Латій Іван Григорович (2-га пол. XIX ст. українсько-молдавське с. Дмитрівка на Бузі,
Херсонської губ. - І пол. XX ст., очевидно, там же). Бандурист Шалений-Шуер Володимир Рейнгольдович (1891, м. Гельсінгфорс - 1980, м. Ялта). Придбана 1964 р. у бандуриста за 10 крб.
6. Діатонічна бандура з м. Кракова. Сконструйована після
Першої світової війни невідомим майстром-емігрантом з Великої
України (можливо, кубанцем). Ймовірно, одна з бандур Михайла
Яковича Теліги (1900, ст. Ахтирська - 1942, м. Київ, Бабин Яр).
Передав в дар музею 1988 року бандурист Петро Лахтюк з м.
Щеціна, Польща.
7. Бандура поч. 20-х рр. XX ст. Майстер Сніжний Йосип. (бл.
1890 р. м. Вільшана, Полтавської губ. - 1960, Буенос-Айрес (Арґентина). Бандурист - Шемет Пантелеймон Петрович (1905, ст.
Канівська - 1984, м. Київ). Бандура куплена за 50 крб. у дружини
П. Шемета Данилівської Октавії Марківни (Київ, 1985 р.)
8. Бандура № 3. Хроматична. Модель 20-х рр. XX ст. Майстер - «Ів. Пр. К., м. Кобиляки» Бандурист - Цемко Андрій Павлович (1878-1956). Передана в дар музею 1966 р. племінницею А.
Цемка Катериною Альохіною.
9. Бандура 20-х рр. XX ст. невідомого майстра з Лівобережної України. Бандурист з Криму - Ковальський Марко Лукич
(10.10.1906, с. Преображенка, Херсонської губернії. - 1986, с.
Чаплинка, Херсонської обл.). Придбана в музей від М. Ковальського.
10. Бандура поч. 20 рр. XX ст. Майстер - Німченко Кузьма
Павлович (1899, ст-ця Пашківська - 1973, ст-ця Пашківська). Бандурист - Німченко Ілля Іванович (1925 р. н., ст-ця Пашківська).
Придбана 1989 р. за 100 крб. у І. Німченка.
11. Бандура 1923 р. - одна з перших хроматичних моделей
на Кубані. Майстер - Гусар Григорій (80 рр. XIX ст., ст-ця Канівська - І пол. XX ст-ця, ст. Канівська). Бандурист - Жарко Степан
Сергійович (1887, ст. Канівська -1943, м. Мариїнськ, Красноярського краю, Росія). Креслення С. Жарка. Металеві деталі станичного токаря Супруна. Подарована в музей 1990 р. сином бандуриста Андрієм Жарком (1902-1997).
12. Бандура 1927 р. Майстер - Домненко з Полтави. Бандурист - Круча-Луковецький Василь Никифорович (19.12.1901, с.
Косоржа, Щигрівського р-ну, Курської губ. - 13. 04.1983, м. Мико280

лаїв). Передана в дар музею 1987 р. дружиною бандуриста Мацегорою Тетяною Миколаївною.
13. Бандура з Краснодара. «4. 11.1928. Майстер бандур Крикун Дмитро Романович (2-га пол. XIX ст., Кубань - I пол. XX
ст., Франція). Бандурист - Гавриш Іван Степанович (26. 10.
1904, ст-ця
Новомінська - 5. 02. 1985, ст-ця Канівська). Бандуру подарувала в музей Гринь Віра Семенівна, 1917 р. н., друга дружина І.
Гавриша (ст-ця Канівська, 1988 р.)
14. Бандура 1929 р. Майстер - “Прокіп Михайлович Смолока. Ст. Канівська. 23 січня 1929 р.” (1908, ст-ця Канівська - 1947,
ст-ця Канівська). Бандурист Лазаренко Дмитро Семенович (1908,
ст. Канівська - 1987, ст-ця Канівська). Подарована в музей Д. Лазаренком 1980 р.
15. Бандура роботи Скляра Івана Михайловича (12. 02.
1906, м. Миргород - 26. 10. 1970, м. Київ). Сконструйована “1930,
м. Миргород, Гончарний провулок, 7”. Бандурист з Севастополя Наріжний Федір Харитонович. (народ. 20. 02. 1915., с. Улинівка,
Полтавської губ.). Придбана 1976 р. в ялтинського бандуриста
Остапа Кіндрачука (1938 р. н.).
16. Одна з бандур П. Носача. Модель 30-х рр. XX ст. Майстер невідомий. Бандурист - Носач Павло Варлаамович
(22.09.1890, с. Бовкун, Київської обл. -20.10.1966, м. Київ). Зберігалася в родині Федора Оводенка (1918-1991) в с. Бовкун. Передана в дар музею 1989 р. ялтинською бандуристкою Оксаною
Оводенко (1949 р. н.).
17. Бандура «AL. S. KORNI-EBSKIJ» № 120. 7. 03. 1936, 10.
06. 1936.» Майстер - Корнієвський Олександр Самійлович (18891988). Бандурист - Хутірний Семен Дмитрович (1905, с. Рогозки,
Чернігівської губ. - 1879, м. Партеніт, Крим). Передала в дар музею 1970 р. дружина бандуриста Анастасія Федорівна Хутірна.
18. Одна з 9-ти діатонічних експериментальних бандур
Львівської фабрики щипкових інструментів. Модель 1949 р. Креслення львівського бандуриста Олекси Гасюка (10.01.1922 р. н.).
Придбана 1975 р.
19. Бандура фабричного виготовлення. Конструкція київського майстра Тузиченка Володимира Павловича. Бандурист Нирко Олексій Федорович (1926 р. н.). Придбана в музичному магазині
Києва
1955 року.
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20. Бандура двогрифна № 152, м. Корюківка. 60-ті рр. XX ст.
Майстер Корнієвський Олександр Самійлович (1889-1988). Бандуристка - Чуб (Польова) Любов Ренатівна (1963 р., нар. м. Костянтинівка, Донецької обл. (Батьки родом з Кубані). Передана в
дар музею 1978 р. Ренатом Польовим (1927 р. н.)
21. Бандура з перемикачами, м. Київ. Майстер й конструктор Тузиченко Володимир Павлович. 1961 р. Передана в дар музею 1997 р. бандуристкою з м. Тетієва Литвин Світланою Максимівною (1944 р. н., с. Переспа, Волинської обл.).
22. Бандура № 2. Модель 1965 р. Майстер - Маковецький Василь Адамович (29.12.1907, с. Ляхівці, нині Житомирської обл. 10. 04. 1972, м. Феодосія. Феодосійський бандурист - Кобзар Федір
Тимофійович (1891 , с. Неклюдово, Курської губ. - 1967, м. Майкоп,
Адигея). Передана в дар музею 1978 р. Юхимом Заславським (м.
Феодосія).
23. Бандура № 1, клепкова. Модель 1972 р. Майстер - Турчинський Семен Євдокимович (1901 р., с. Вербівка на Поділлі 1995 р., ст. Азовська). Бандурист - Духновський Олександр Михайлович (1908, с. Сквірка, Київської губ. - 31.10.1984, ст-ця Сіверська). Передана в дар музею 1995 р. донькою майстра Аллою Понімаш.
24. Бандура № 15. Модель 1980 р. Майстер - Турчинський
Семен Євдокимович (1901-1995). Бандуристи - учні педагога
Марини Коземаслової (1961 р. н.). Школа мистецтв, ст.-ця Сіверська. Передана в музей 1991 р. директором школи Іваном Солтовцем.
ББК 60.51 (4 Укр)

Віталій БІЛЕЦЬКИЙ,
кандидат філософських наук, доцент кафедри
соціології управління., Донецький державний
університет управління.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ
ТЕОРІЙ І ВЧЕНЬ
На початку 2006 року на кафедрі соціології управління Донецького державного університету управління була завершена
підготовка до видання нового навчально-методичного посібника
з предмету “Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень”, ви282

вчення якого передбачене при підготовці фахових соціологів.
Укладачем цієї праці є доцент кафедри, к.ф.н. Білецький В.В.
Необхідність створення такого посібника пов’язана із ставленням до вітчизняних культурних і, зокрема, наукових надбань,
яке сьогодні нарешті зазнає ґрунтовних змін. На відміну від радянської і ранньої пострадянської гуманітарної науки, яка гальмувала впевнений поступ національної ідейної автентичності,
широке коло нинішніх вчених поступово починає усвідомлювати,
що для повноцінного аналізу і, тим паче, прогнозування соціокультурних, економічних процесів конкретної країни чи народу необхідно детально дослідити його спадщину, під чим потрібно розуміти широкий спектр унікальних ідейних і матеріальних надбань.
У повній мірі це стосується і вітчизняної гуманітарної, зокрема, соціологічної науки, яка сьогодні доволі жваво
розвивається. Зокрема спостерігається потужний розвиток
соціологічних студій, генерований харківськими, київськими,
львівськими та іншими школами.
Попри це, недостатньо визначеними нині є такі питання: куди рухається наша наука у своєму розвої, якими є її загальні вектори, чи є у неї якась специфіка і унікальність, чи вирізняється на
тлі світової українська соціологія і якщо так, то чим ця відмінність
обумовлена? Вирішенням цих проблем сьогодні переймаються
зокрема, А.Мусієздов, А.Ручка, В.Танчер, М.Захарченко,
В.Бурлачук, М.Молчанов [1 - 4], детально аналізуючи рух вітчизняної прото- і власне соціологічної науки на окремих історичних
етапах.
Разом з цим, навчально-методичне забезпечення студентів
регіону за даною дисципліною є вкрай незадовільним. У базових
підручниках з соціології вказані питання у кращому випадку розглядаються побіжно і стисло. Відчутно бракує спеціальних комплексних робіт, у яких би простежувався розвиток української
соціології на всіх хронологічних щаблях.
При компонуванні нового посібника переслідувалася мета
створення інтеґрального навчально-методичного матеріалу,
який був би доступним і простим для засвоєння (у тому числі,
самостійного) студентами-гуманітаріями.
Вивчивши наявні навчальні джерела, опінії науковців стосовно даної дисципліни було з’ясовано, що до поля уваги при компонуванні посібника потрібно відносити соціальні факти, а також
філософсько-гуманітарні і власне соціологічні ідеї вітчизняних
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науковців, які прагнули дослідити українське суспільство, його
інституції, закономірності розвитку культурних процесів.
Інакше кажучи, до предметної сфери дисципліни "Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень" були включені теорії вчених-гуманітаріїв, які стосувалися дослідження сфери соціального
буття - у першу чергу, вітчизняного. Об’єктом, який випливає з
такого предмету стала специфіка праць цих науковців.
Крім цього, як вже зазначено, до предметної сфери були
включені численні соціальні факти, які стосувалися сутнісних
сторін становлення українського соціуму - починаючи з найдавніших часів. Ці факти (історичні події, матеріальні продукти діяльності, характеристики політичного устрою, звичаїв тощо) беззаперечно є потужним гносеологічним джерелом, цінність якого
важко переоцінити тоді, коли мова йде про вітчизняну протосоціологію.
Торкаючись структури нашого навчально-методичного посібника, зазначимо, що викладання даної дисципліни у вузах України за новітніх освітніх вимог робить логічною його побудову з
двох головних розділів - “Українська протосоціологія” і “Українська академічна соціологія”. Кожен з цих розділів відповідає модулям навчальної дисципліни, а підрозділи - окремим темам. Тексти для тем були сформовані шляхом творчої компіляції і використання найкращих навчальних, довідкових і суто наукових матеріалів.
Наприкінці підрозділів подається перелік проблемних питань і додаткових джерел інформації, бо матеріал посібника ніякою мірою не виключає необхідності роботи студента з першоджерелами, підручниками, іншими посібниками.
Важливо також зауважити, що характеризована робота є
навчально-методичним комплексом, який суттєво полегшує
сприйняття студентом навчального матеріалу. Після викладу
текстів тем у ньому міститься програма дисципліни, повний виклад планів семінарських занять - з питаннями для контролю,
темами рефератів тощо. Містить навчально-методичний посібник і загальні рекомендації для самостійного оволодіння дисципліною.
Підсумовуючи викладене, висловлюємо надію, що створений курс не буде складним для засвоєння студентами, розширить їх ерудицію, стимулюватиме самостійний науковий пошук,
сприятиме зростанню професіоналізму і формуванню в них комплексної та фахової соціологічної рефлексії. Сподіваємося та284

кож, що ця експериментальна робота буде не єдиною навчально-методичною працею такого роду, створеною на теренах Донбасу.
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